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Παπίζι Βεπζαλλίερ Λούβπο Disneyland 6 ημέπερ 
 

 
ΑΝΑΧΩΡΗΔΙ: 03/05, 10/05, 24/05 & 31/05 

 

1η ημέπα: Αθήνα - Παπίζι - πανοπαμική ξενάγηζη πόλεωρ 

Ππγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε ηνπ Φσηόο. Άθημε ζην Ξαξίζη. 

Δπηβίβαζε ζην πνύικαλ θαη αθνινπζώληαο ηε ρξνλνινγηθή θαη θαιιηηερληθή εμέιημε ηνπ Ξαξηζηνύ ζα μεθηλήζνπκε 
ηελ παλνξακηθή μελάγεζε, όπνπ ζα δνύκε ην Ρξνθαληεξό, ηνλ Ξύξγν ηνπ Άηθει, ηελ κεγαιύηεξε αςίδα ηνπ 
θόζκνπ, ηελ Αςίδα ηνπ Θξηάκβνπ, ηε δηάζεκε ιεσθόξν ησλ Ζιπζίσλ Ξεδίσλ, ην κηθξό θαη ην κεγάιν παιάηη, ηελ 

πιαηεία Νκνλνίαο (ην ζεκείν πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ηα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα ηεο ηζηνξίαο ηεο Γαιιηθήο 
επαλάζηαζεο), ηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο Καγδαιελήο, ηα πνιπζύρλαζηα Κπνπιεβάξηα, ην εληππσζηαθό θηίξην ηεο 
Όπεξαο, ηηο θεκηζκέλεο ππξακίδεο ηνπ Ινύβξνπ, ηελ Γαιιηθή Αθαδεκία, ηελ πιαηεία ηνπ Παηιέ, ην Γηθαζηηθό 
Κέγαξν, ηελ λέα γέθπξα Ξνλη Λεθ, ην Γεκαξρείν ηεο πόιεσο, ηελ Ξαλαγία ησλ Ξαξηζίσλ, ην πεξίθεκν 
Ξαλεπηζηήκην ηεο Πνξβόλλεο, ην Ξάλζενλ, ηνπο παλέκνξθνπο θαη κε γαιιηθή θηλέηζα θήπνπο ηνπ 

Ινπμεκβνύξγνπ, ηελ Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ Πνπιπίθηνπ, ηηο θαιιηηερληθέο γεηηνληέο γύξσ από ην Παλ Εεξκαίλ ληε 

Ξξε κε ηα δηάζεκα θαθέ, ηελ Πρνιή Θαιώλ Ρερλώλ, ηνλ παιηό ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό πνπ ζήκεξα έρεη 
κεηαηξαπεί ζην κνπζείν Νξζέ θαη ηέινο ην πεξίθεκν πνιεκηθό κνπζείν, όπνπ είλαη ζακκέλνο ν Λαπνιέσλ, γλσζηό 
σο ην κέγαξν ησλ Απνκάρσλ. Κεηά ην πέξαο ηεο μελαγήζεσο, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γηα 
ην βξάδπ, πξναηξεηηθά πξνηείλνπκε κηα επίζθεςε ζηελ παλέκνξθε θαη γξαθηθή Κνλκάξηε καδί κε ηελ θξνπαδηέξα 
ζηνλ Πεθνπάλα, όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηελ θσηαγσγεκέλε πόιε ηνπ Φσηόο.  

2η ημέπα: Παπίζι - Βεπζαλλίερ - ξενάγηζη Λούβπος 

Ξξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ηελ επίζθεςή καο ζην αλάθηνξν ησλ Βεξζαιιηώλ, όπνπ ζα δνύκε ηα βαζηιηθά 

δσκάηηα θαζώο θαη ην δσκάηην ησλ θαηόπηξσλ, όπνπ έρνπλ ππνγξαθεί πνιιέο ζπλζήθεο. Πηε ζπλέρεηα ζα 
έρνπκε ηελ επθαηξία λα επηζθεθζνύκε ηνπο θαηαπιεθηηθνύο θήπνπο ηνπ Ινπδνβίθνπ, νη νπνίνη απνηέιεζαλ ην 
πξόηππν ησλ πεξηζζνηέξσλ Βαζηιηθώλ Νίθσλ ηεο Δπξώπεο. Πηε ζπλέρεηα επηζηξέθνπκε ζην Ξαξίζη γηα λα 
μελαγεζνύκε ζην κνπζείν ηνπ Ινύβξνπ. Πηελ μελάγεζή καο ζα δνύκε ηελ Ρδνθόληα, ηελ Αθξνδίηε ηεο Κήινπ, 
ηελ Λίθε ηεο Πακνζξάθεο, όπσο επίζεο ηελ Διιεληθή, ηελ Οσκατθή, θαη έλα κέξνο ηεο Αηγππηηαθήο πηέξπγαο. 
Δπίζεο ζα ζαπκάζνπκε ηνπο κνλαδηθνύο πίλαθεο ηνπ “David” θαη ηνπ “De la Croix”. Ρν απόγεπκα ρξόλνο 

ειεύζεξνο γηα αγνξέο θαη βόιηα ζηελ παλέκνξθε πόιε. Γηα ην βξάδπ ε πξόηαζε καο είλαη λα δηαζθεδάζεηε ζην 
πεξίθεκν θακπαξέ ηνπ Ξαξηζηνύ Κνπιέλ Ονπδ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

3η ημέπα: Παπίζι - πποαιπεηική εκδπομή ζηην Νοπμανδία 

Ξξόγεπκα θαη εκέξα ειεύζεξε. Ξξνηείλνπκε πξναηξεηηθή εθδξνκή ζηελ Λνξκαλδία. Δπίζθεςε ζηελ δηάζεκε πόιε 

Ληνβίι γλσζηή από ην δηεζλέο θεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ, θαη παξαζεξηζηηθό ζέξεηξν δηαζεκνηήησλ, ηελ Ρξνπβίι 

θαη ην ςαξνρώξη Νλθιέξ κε ηελ μύιηλε εθθιεζία. Ξαλέκνξθεο δηαδξνκέο κέζα από θαηαπξάζηλεο εθηάζεηο θαη 
παλέκνξθα ζπηηάθηα. Ρν βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε κηα βόιηα εμ ηδίσλ ζηελ παζίγλσζηε Ιεσθόξν ησλ Ζιύζησλ 
Ξεδίσλ (Champs Elysees) κε ηα πεξίθεκα θαθέ θαη ηα πνιπηειή θαηαζηήκαηα ηα νπνία είλαη αλνηθηά εσο ηηο 
23.30 πεξίπνπ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 

4η ημέπα: Παπίζι - Disneyland 

Κεηά ην πξόγεπκα κεηαθνξά ζηελ Disneyland. Ν θόζκνο ηεο θαληαζίαο μεηπιίγεηαη κπξνζηά καο, ελώ νη ήξσεο 

ηνπ Disney πεξπαηνύλ δίπια καο θαη καο θαινύλ ζην ηαμίδη ηεο ραξάο θαη ηνπ θεθηνύ. Θα πεξπαηήζνπκε ζηελ 
Main Street θαη ζα κεηαθεξζνύκε ζηνλ θόζκν ηεο Άγξηαο Γύζεο θάλνληαο κηα βόιηα κε ην ηξέλν πνπ ζε ηαμηδεύεη 
κέζα από νξπρεία ζηελ ζθιεξόηεηα ηεο επνρήο. Ζ ζπειηά ησλ Ξεηξαηώλ ζα ζαο γνεηεύζεη. Ν Peter Pan, ν 
Ξηλόθην θαη ε βαξθάδα ζηνλ Κηθξό Θόζκν ζα ελζνπζηάζνπλ ηνπο κηθξνύο καο θίινπο. Ρν ηαμίδη ζηελ πεξηπέηεηα 
ζπλερίδεηαη κε ηελ Discovery Land, ην Star Tour, ελώ γηα ηνπο ηνικεξνύο ε εθηόμεπζε ζηνλ γαιαμία κε ην Space 
Mountain ζα κείλεη αμέραζηε. 

5η ημέπα: Παπίζι - πεπίπαηορ ζηα μεγάλα Βοςλεβάπηα εξ ιδίων 

Πήκεξα εθνδηαζηείηε κε καιαθά παπνύηζηα πεξπαηήκαηνο, ηε θσηνγξαθηθή ζαο κεραλή θαη ηελ βηληενθάκεξα, 

θαη μεθηλήζηε γηα έλαλ κεγάιν πεξίπαην ζηα Κεγάια Βνπιεβάξηα, πνπ ηνλ 17ν αηώλα είραλ θαηά κήθνο ηνπο 
δέληξα θαη πξνζθέξνληαλ απνθιεηζηηθά γηα πεξηπάηνπο. Μεθηλήζηε ηελ βόιηα ζαο από ην Café De la Paix, Opera 
Garnier, Boulevard Capucines, Rue Royale, Rue de la Paix, Rue du Marche St.-Honore, Rue des Petits Champs, 
Rue de Richelieu θαη επηζηξνθή ζηελ πεξηνρή ηεο Όπεξαο θαη επίζθεςε ζηα πνιπθαηαζηήκαηα Ιαθαγηέη θιπ. 

6η ημέπα: Παπίζι – Αθήνα 

Κεηά από ην πξσηλό καο, ιίγνο ρξόλνο ειεύζεξνο (αλαιόγσο ηελ ώξα αλαρώξεζεο ηεο πηήζεο) θαη αλαρώξεζε 
γηα ην αεξνδξόκην. Δπηζηξνθή ζηελ Αζήλα. 

 

 



 

Πεπιλαμβάνονηαι:  
 αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε Air France 

 5 δηαλπθηεξεύζεηο ζην Novotel Tour Eiffel 4* 

 πξσηλό 

 παλνξακηθή μελάγεζε πόιεσο & Ινύβξν κε Διιελόθσλν μελαγό 

 επίζθεςε ζην παιάηη ησλ Βεξζαιιηώλ 

 κεηαθνξά ζηε Disneyland 

 αξρεγόο / ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 

 αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 

 ελεκεξσηηθά έληππα 

Γεν πεπιλαμβάνονηαι:  
 θόξνη αεξνδξνκίνπ 

 αρζνθνξηθά 

 είζνδνη ζε κνπζεία θαη ζηε Disneyland 

 όηη ξεηά δελ αλαθέξεηαη ζηα πεξηιακβαλόκελα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν 

 
 

Τιμές κατ΄άτομο: 

  

Ανασώπηζη Ξενοδοσείο 2κλινο 1κλινο παιδί θόποι 

03/05, 10/05 

24/05, 31/05 

Mercure Montmartre 4* 659 955 
κε έλα παηδί 

365 
κε δύν παηδηά 
520 ην θαζέλα 

130 

Novotel Tour Eiffel 4* 679 995 

 

Λεπτομέρειες-οδηγίες  

 Ζ ζεηξά ησλ μελαγήζεσλ ζε πνιιά πξνγξάκκαηα κπνξεί λα αιιάμεη ιόγσ ηνπ σξαξίνπ πηήζεσλ, ησλ 

αξγηώλ, θαη ησλ εκεξώλ πνπ είλαη θιεηζηά ηα κνπζεία. Όκσο δελ ζα παξαιεηθζεί ηίπνηα από όια ηα 
πξνγξάκκαηα.  

 Ρα παηδία πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από 2 ελήιηθεο ζην ίδην δσκάηην γηα λα έρνπλ ηηο παηδηθέο ηηκέο.  

 Ρα ηξίθιηλα δσκάηηα (2 ελήιηθεο + 1 παηδί έσο 11 εηώλ) είλαη δίθιηλα κε έμηξα θξεβάηη. 

 Ρξίθιηλα γηα ελειίθνπο κόλν θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο. 

 Γηα λα απνθύγεηε ηηο κεγάιεο νπξέο ζηα πην δεκνθηιή παηρλίδηα θαη ζηα 2 πάξθα ηεο Disneyland ππάξρεη 
ην Fastpass. Πηα εηδηθά κεραλήκαηα κε ηελ νκώλπκε νλνκαζία θαη ζηα ζεάκαηα πνπ αλαθέξνληαη 
παξαθάησ, κπνξείηε λα εηζάγεηε ην εηζηηήξην εηζόδνπ θαη παίξλεηε έλα ραξηάθη κε ώξα πξνζέιεπζεο ζηελ 
εηδηθή είζνδν Fastpass ηνπ εθάζηνηε ζεάκαηνο. 
 

Πάπκο Disneyland: 

 Ηληηάλα Ρδόνπλο θαη ν Λαόο ηνπ Θηλδύλνπ 

 Space Mountain 

 Big Thunder Mountain 

 Ξηήζε ηνπ Ξήηεξ Ξαλ 

 Stars Tour 
 

Πάπκο Walt Disney Studios: 

 Rock ’n' Roll Coaster Aerosmith 

 Ηπηάκελα Χαιηά (Les Tapis Volants) 

 
 

 

 

 

 



Προαιρετικές εκδρομές στο Παρίσι 

 Θξνπαδηέξα ζην Πεθνπάλα θαη βόιηα ζηε Κνλκάξηε (πεξίπνπ 3 ώξεο δηάξθεηα - θόζηνο 40€ θαη' άηνκν) 

 Moulin Rouge (θαληαζκαγνξηθό show κε πνηό θαη κεηαθνξά - θόζηνο 115€ θαη' άηνκν 

 Δθδξνκή ζηε Λνξκαλδία (επίζθεςε ζηα παξαζεξηζηηθά ζέξεηξα Λησβίι θαη Ρξσβίι θαη ην ςαξνρώξη 
Νλθιέξ - θόζηνο 70€ θαη' άηνκν) 

 

   Πποαιπεηικά & είζοδοι μοςζείων (καη' άηομο ζε €) 

Δίζνδνο Ινύβξνπ  
(Ρξίηε θιεηζηά) 

Δλήιηθεο: 
Ξαηδηά έσο 18: 

9,50 
δσξεάλ  

Δίζνδνο Βεξζαιιίεο 
(Γεπηέξα θιεηζηά) 

Δλήιηθεο: 
Ξαηδηά έσο 18: 

15 
δσξεάλ  

Δίζνδνο Ξάξθν Αζηεξίμ 

(Αλνίγεη 9/4)  

Δλήιηθεο: 

Ξαηδηά έσο 12: 

40 

30 

Θξνπαδηέξα Πεθνπάλα 
θαη Κνλκάξηε 

Δλήιηθεο: 
Ξαηδηά έσο 18: 

40 
25 

Λνξκαλδία 
(πεξίπνπ 200ρικ) 

Δλήιηθεο: 
Ξαηδηά έσο 18: 

70 
40 

Moulin Rouge 
(κε ηε κεηαθνξά) 

Δλήιηθεο: 
Ξαηδηά έσο 10: 

115 
70  

   Δίζοδοι Disneyland Park & Walt Disney Studios 

 1 εκέξα - 1 πάξθν 
Δλήιηθεο: 

Ξαηδηά έσο 12: 
54 
49 

 1 εκέξα - 2 πάξθα 
Δλήιηθεο: 

Ξαηδηά έσο 12: 
68 
61  

 2 εκέξεο - 2 πάξθα 
Δλήιηθεο: 

Ξαηδηά έσο 12: 

113 

102 

 3 εκέξεο - 2 πάξθα 
Δλήιηθεο: 

Ξαηδηά έσο 12: 
140 
126  

   Οι τιμές είναι ενδεικτικές 

 

 
Σημαντικές Σημειώσεις – Παρατηρήσεις 
 Γεληθά ηα δσκάηηα ησλ μελνδνρείσλ παξαιακβάλνληαη κεηά ηηο 14.00 θαη παξαδίδνληαη πξηλ ηηο 12.00κ.κ. 
αλεμάξηεηα από ηελ ώξα άθημεο ή αλαρώξεζεο ησλ εθδξνκέσλ. 
 Ρα ηξίθιηλα δσκάηηα είλαη δίθιηλα κε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ πηπζζόκελνπ θξεβαηηνύ ην νπνίν ηνπνζεηείηαη θαηά 

θύξην ιόγν γηα ηελ εμππεξέηεζε παηδηώλ ειηθίαο σο 12 εηώλ. Ππλεπώο ην δσκάηην δελ είλαη ην ίδην επξύρσξν κε ην 
δίθιηλν. 
 Ξαξαθαινύκε όπσο θξνληίζεηε λα έρεηε καδί ζαο δηαβαηήξην ελ ηζρύ θαη λένπ ηύπνπ ( κε εκεξνκελία έθδνζεο 
κεηά ηελ 1/1/2007) ή ηαπηόηεηα λένπ ηύπνπ κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο γηα λα ηαμηδέςεηε. Πε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε ε επζύλε ηεο κε επηβίβαζήο ζαο ζην αεξνπιάλν βαξύλεη εζάο θαη κόλν. Απηό ηζρύεη θαη γηα ηηο 
πεξηπηώζεηο ζηξαηησηηθώλ θαη άιισλ ζσκάησλ αζθαιείαο πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθέο άδεηεο από ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 
Αληίζηνηρα ηζρύεη γηα ηηο πεξηπηώζεηο αιινδαπώλ όπνπ πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ζπκβνπιεύνληαη νη ίδηνη ηελ 
πξεζβεία ηνπο γηα ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη δηαδηθαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα ηαμηδέςνπλ ζηε Βξεηαλία. 

 Ξξνζνρή ζηηο απνζθεπέο ζαο. Ιάβεηε ππόςε όηη επηηξέπεηαη κόλν 1 απνζθεπή αλά επηβάηε κε κέγηζην βάξνο ηα 23 
θηιά. Πε πεξίπησζε πνπ 2 επηβάηεο ζπληαμηδεύνπλ κε 1 απνζθεπή δελ πξέπεη απηή λα ππεξβαίλεη ηα 30 θηιά. 
Δπηηξέπεηαη κόλν 1 ρεηξαπνζθεπή αλά επηβάηε λα θέξεη εληόο ηνπ αεξνζθάθνπο. Παθνύιεο θαη γπλαηθείεο ηζάληεο 
ζεσξνύληαη ρεηξαπνζθεπέο. Πηηο ρεηξαπνζθεπέο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ςώληα από ηα θαηαζηήκαηα πνπ 
βξίζθνληαη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ απνζθεπώλ θαη πξνζώπσλ όπσο θαη νη θνξεηνί ππνινγηζηέο. 

 Ζ ηηκή ζπκκεηνρήο έρεη  θαζνξηζηεί κε βάζε ηηο ηζρύνπζεο ηηκέο ζηα κέζα κεηαθνξάο ηελ πεξίνδν έθδνζεο ηνπ 

εθάζηνηε ηηκνθαηαιόγνπ. Νπνηαδήπνηε επίζεκε αύμεζε επηβαξύλεη  ηνπο  εθδξνκείο  θαη ηελ αλαθεξόκελε επί ηνπ 
ηηκνθαηαιόγνπ ηηκή ζπκκεηνρήο. 

 

 
Α. Παπανδρέου 20, Γλυφάδα, Τ.Κ. 166 75 

Τηλ: 210-8981162, 210-8981164 / Φαξ: 210-8940423 


