
Χριστούγεννα στο Παρίσι - Βερσαλλίες - Λούβρο - Disneyland  
5, 6 µέρες Παρίσι - Βερσαλλίες - Λούβρο - Μουσείο αρωµάτων Fragonard - 

Νορµανδία - Disneyland. ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία 4* µε πρωινό καθηµερινα.  

 
Πρόγραµµα (6 µέρες)  

Ηµέρα 1 Αθήνα - Παρίσι 

 

Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για τη γαλλική πρωτεύουσα, 

το Παρίσι µε την AIR FRANCE ή την AEGEAN. 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. Μεταφορά και τακτοποίηση στα επιλεγµένα ξενοδοχεία όπως 

το πολυτελείας MARRIOTT OPERA AMBASSADOR 

(www.marriott.com ) κεντρικό στην όπερα ή στο διπλανό 

MILLENNIUM OPERA 4* (www.millenniumhotels.com ) κοντά 

στην όπερα και τα πολυκαταστήµατα ή στο RADISSON BLU 

BOULOGNE 4* (www.radissonblu.com ) που βρίσκεται στην 

περιοχή Boulogne και συνδυάζει την γαλλική φινέτσα και ambiance 

µε το σήµερα ή NOVOTEL TOUR EIFFEL 4* (www.novotel.com ). 

Χρόνος ελεύθερος για την πρώτη γνωριµία µας µε την πόλη. 

Ακολουθείστε προαιρετικά την βραδινή κρουαζιέρα µε τα περίφηµα 

µπατώ που θα µας κυλίσουν απαλά στα νερά του Σηκουάνα δίνοντας 

µας την ευκαιρία να δούµε το φωταγωγηµένο Παρίσι από 

διαφορετική σκοπιά καθώς και την άνοδο µας στο υψηλότερο σηµείο 

της πόλης τον λόφο της Μοντµάρτρης µε την µοναδική Σακρ Κερ το 

σπίτι του Σαλβατόρ Νταλί και την πλατεία µε τους υπαίθριους 

ζωγράφους. Στον ελεύθερο σας χρόνο απολαύστε γευστική 

κρεµµυδόσουπα σε κάποιο από τα παραδοσιακά µπιστρό που 

κοσµούν τα στενά σοκάκια της περιοχής.  

Ηµέρα 2 Βερσαλλίες - Λούβρο  

 

Μπουφέ 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 

λίµνες Επόµενος σταθµός µας το περίφηµο µουσείο του Λούβρου. Θα 

δούµε την Νίκη της Σαµοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου, την 

Ελληνική πτέρυγα, την πτέρυγα µε τους πίνακες όπως και µοναδικό 

αριστούργηµα του Ντα Βίντσι, η περίφηµη Τζοκόντα. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουµε να περπατήσετε στο 

περίφηµο Σαν Ζερµεν µε την οµώνυµη εκκλησία, τα αριστοκρατικά 

καφέ όπως το Le Deux Magots, το De Flore και να πιείτε το ποτό σας 

στο µπαρ Αλκαζάρ.  

Ηµέρα 3 Παρίσι - (Νορµανδία) 

 
Μπουφέ πρόγευµα και ελεύθερη µέρα στη διάθεση σας . Απολαύστε 

την µητροπολιτική πλευρά της Γαλλικής Πρωτεύουσας, στις 



απαστράπτουσες µπουτίκ της Faubourg St. Honore και Avenue 

Montagne, ή αν θέλετε έναν ζεστό µυρωδάτο γαλλικό καφέ καθίστε 

στο “Avenue“ όπου θα συναντήσετε τους οµορφότερους ανθρώπους 

της πόλης. Επίσης επισκεφθείτε τα πασίγνωστα πολυκαταστήµατα τη 

Gallerries Lafayette και Printemps. Οι µυρωδιές από τις πολυάριθµες 

Boulangerie µε τις ολόφρεσκες µπαγκέτες και τα ζεστά κρουασάν 

όπως και το γνωστό Cafe dela Paix που λάτρευε ο Σατρ στην όπερα 

µας προκαλούν για µια στάση. Εναλλακτικά µπορείτε να 

συµµετάσχετε στην προαιρετική µας εκδροµή στην Νορµανδία ( 

έξοδα ατοµικά ) , µε τις επισκέψεις µας στην µεσαιωνική Ονφλέρ µε 

το γραφικό της λιµανάκι και στην µεσαιωνική ειδυλλιακή Ντωβίλ µε 

την δίδυµη της Τρουβίλ που αποτελούν το καµάρι της 

κοσµοπολίτικης ακτής .Επιστροφή αργά το απόγευµα στο ξενοδοχείο. 

Για το βράδυ σας προτείνουµε βόλτα ίσως στη πιο αριστοκρατική 

γειτονιά της πόλης το Μαρέ όπου βρίσκεται η πλατεία των Βοσγίων 

χτισµένη σε απόλυτη συµµετρία, διάσηµη για το σπίτι του Βικτορ 

Ουγκο. Εκεί µπορείτε να γευτείτε εκλεκτά εδέσµατα σε µοντέρνα 

εστιατόρια όπως το Les Bougresses που βρίσκεται στη πλατεία της 

αγοράς της Αγίας Αικατερίνης.  

Ηµέρα 4 Στο Βασίλειο της Disneyland 

 

Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για τη Disneyland. Στις γιορτές, το 

θεµατικό αυτό Πάρκο γίνεται πιο µαγευτικό, γιατί ο καταπληκτικός 

Χριστουγεννιάτικος στολισµός µε χιλιάδες λαµπιόνια να το φωτίζουν 

και οι ήρωες του παραµυθιού ντυµένοι γιορτινά, δίνουν µια άλλη 

φαντασµαγορία στον χώρο που ξετρελαίνει µικρούς και µεγάλους. 

Όσες φορές και να έχει κάποιος επισκεφθεί την Disneyland, είναι 

αδύνατον να φαντασθεί την οµορφιά, την επιβλητικότητα και την 

µοναδικότητα που παρουσιάζει ο χώρος τη περίοδο των Εορτών µε 

τις παρελάσεις από τους Άγιους Βασίληδες και το παγοδρόµιο δίπλα 

στη λίµνη. Επιστροφή στο Παρίσι. Για απόψε το βράδυ η πρόταση 

µας είναι το Trois Mailletz που βρίσκεται στο Καρτιε Λατεν για µια 

νύχτα παρέα µε µοναδικές µελωδίες απ΄ όλο τον κόσµο. 

Ηµέρα 5 Παρίσι ελεύθερη µέρα 

 Μπουφέ πρόγευµα και ηµέρα ελεύθερη. 

Ηµέρα 6 Παρίσι - Μουσείο αρωµάτων Fragonard - Όπερα Garnier - Αθήνα 

 

Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για το µουσείο-εργαστήριο 

αρωµάτων Φραγκονάρ που στεγάζεται σε ένα από τα πιο όµορφα 

κτίρια της πόλης του Φωτός που στο παρελθόν είχε φιλοξενήσει 

µεγάλες προσωπικότητες όπως η Μαρία Κάλλας. Μυηθείτε στα 

µυστικά της αρωµατοποιίας και εµπιστευθείτε τη µύτη σας για τις 

αγορές σας. Χρόνος ελεύθερος και επίσκεψη στην όπερα Garnier η 

οποία είναι ένα χαρακτηριστικό δείγµα της αυτοκρατορικής εποχής 

του Ναπολέοντα του 3ου . Το θέατρο ήταν η πρωταρχική λυρική 

σκηνή στο Παρίσι αλλά και έδρα του Μπαλέτου της Όπερας του 

Παρισιού µέχρι το 1989. Το περίκοµψο κτίριο είναι διακοσµηµένο µε 

πολύχρωµο µάρµαρο , ενώ και το εσωτερικό του είναι επίσης πλούσιο 

µε βελούδο και φύλλα χρυσού. Ελεύθερος χρόνος και µεταφορά στο 

αεροδρόµιο για την πτήση επιστροφής για την Ελλάδα.  

 


