
Παρίσι, στην πόλη του φωτός!  
4 ή 6 µέρες στην πόλη του φωτός µε διαµονή σε ξενοδοχεία 3* & 4* µε µπουφέ 

πρωινό καθηµερινά. Επίσκεψη στο µουσείο Αρωµάτων, ξεναγήσεις στα Ανάκτορα 

των Βερσαλλιών, στο µουσείο του Λούβρου & ολοήµερη εκδροµή στην Disneyland.   

 

 

Πρόγραµµα (6 µέρες)  
Ηµέρα 1 Αθήνα - Παρίσι 

 

Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για τη Γαλλική 

πρωτεύουσα, το Παρίσι. Άφιξη και µεταφορά στο κέντρο της 

πόλης για την ξενάγηση µας. Θα δούµε την Παναγία των 

Παρισίων, το Καρτιέ Λατέν, τους κήπους του Λουξεµβούργου, 

το Πάνθεον, την Πλας ντε λα Κονκόρτ, τον τάφο του 

Ναπολέοντα, τα Ηλύσια Πεδία, την Όπερα, την πλατεία 

Οµονοίας, την Αψίδα του Θριάµβου, το Τροκαντερό, τον πύργο 

του Άιφελ.., κ.λ.π. Mεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

και χρόνος ελεύθερος για την πρώτη γνωριµία µε την πόλη. 

Ακολουθείστε προαιρετικά την βραδινή κρουαζιέρα στον 

Σηκουάνα µε τα περίφηµα µπατώ µους για µια γεύση από το 

φωταγωγηµένο Παρίσι την νύχτα καθώς και την επίσκεψη στον 

γραφικό λόφο της Μονµάρτης µε την µοναδική Σακρ Κερ και 

τους υπαίθριους ζωγράφους. 

Ηµέρα 2 Βερσαλλίες - Λούβρο - Μουσείο Αρωµάτων 

 

Πρόγευµα και αναχώρηση για την σηµερινή µας ξενάγηση στα 

πανέµορφα Ανάκτορα των Βερσαλλιών. Θα δούµε τα Βασιλικά 

διαµερίσµατα, την αίθουσα των κατόπτρων όπου υπογράφηκε 

και η συνθήκη των Βερσαλλιών το 1919. Χρόνος ελεύθερος για 

να επισκεφθείτε τους απέραντους Βασιλικούς κήπους µε τις 

πανέµορφες λιµνούλες Επόµενος σταθµός µας το περίφηµο 

µουσείο του Λούβρου. Με τον Ελληνόφωνο ξεναγό µας θα 

δούµε την Νίκη της Σαµοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου, 

την Ελληνική πτέρυγα την πτέρυγα µε τους πίνακες όπου και το 

µοναδικό αριστούργηµα του Ντα Βίντσι, η περίφηµη Τζοκόντα. 

Τελειώνουµε το σηµερινό µας πρόγραµµα µε την επίσκεψη στο 

µουσείο αρωµάτων Fragonard. Το βράδυ περπατήστε την 

περίφηµη Σανζ Ελυζέ µε τα πανέµορφα καφέ και τα πολυτελή 

καταστήµατα. 

Ηµέρα 3 Παρίσι - Ελεύθερη µέρα 

 

Πρόγευµα, πρωινό ελεύθερο για ψώνια στα πασίγνωστα 

πολυκαταστήµατα της Gallerries Lafayette και Printemps. Το 

βράδυ προαιρετική διασκέδαση, διανυκτέρευση. 

Ηµέρα 4 Παρίσι - Disneyland 

 

Πρόγευµα και αναχώρηση για το µαγικό κόσµο της 

Ντίσνευλαντ. Το πανέµορφο πάρκο άνοιξε τις πόρτες του τον 

Απρίλιο του 1992 και βρίσκεται σε απόσταση 32 χλµ. από το 

Παρίσι. Από τον Μάρτιο του 2002 εγκαινιάστηκε και το νέο 

πάρκο µε τα περίφηµα στούντιο της Μέτρο Γκόλντεν. Ζήστε 



στην εποχή του Φαρ Ουέστ µε τα ποταµόπλοια και τα φαράγγια, 

επισκεφτείτε το νησί των πειρατών µε τους κρυµµένους 

θησαυρούς και τα µυθικά παζάρια. Γευµατίστε εξ’ιδίων σε ένα 

από τα 29 ρεστωράν και επισκεφθείτε τον µαγικό κόσµο της 

Κοιµωµένης, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν, της Χιονάτης και 

των επτά Νάνων. Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM µε τον Ιούλιο 

Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι µεταξύ µετεωριτών και 

διαστηµοπλοίων στο STAR TOUR. Επισκεφθείτε τα στούντιο 

της Μέτρο Γκόλντεν και σε ρόλους κοµπάρσων ζήστε την 

µοναδική εµπειρία του γυρίσµατος µιας ταινίας. Επιστροφή στο 

Παρίσι και το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ένα από τα 

πασίγνωστα καµπαρέ του Παρισιού(MOULIN ROUGE, 

PARADIS LATIN, κ.λ.π). 

Ηµέρα 5 Παρίσι - Ελεύθερη µέρα 

 Πρόγευµα και ηµέρα αφιερωµένη στη κοσµοπολίτικη πόλη.  

Ηµέρα 6 Παρίσι - Αθήνα 

 

Πρόγευµα, χρόνος ελεύθερος, επιβίβαση στο πούλµαν, 

µεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση επιστροφής για την 

Ελλάδα. 

 


