Γιορτές στο Παρίσι: 5 ή 6 μέρες αεροπορικώς
Αναχωρήσεις από 17/11/2018 – 07/01/2019

1. ΑΘHNA – ΠΑΡΙΣΙ – ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο 2 ώρες πριν την πτήση σας και αναχώρηση για
την Πόλη του Φωτός. Άφιξη στο αεροδρόμιο του Παρισιού και μετά την
παραλαβή των αποσκευών σας, θα σας περιμένει ο επίσημος ελληνόφωνος
ξεναγός μας. Μεταφορά στην πόλη και ξεκινάμε την ημέρα μας με μια
πανοραμική ξενάγηση στα αξιοθέατα του Παρισιού. Η κοσμοπολίτικη πόλη
γίνεται πιο εντυπωσιακή την περίοδο των Χριστουγέννων καθώς είναι
γιορτινά στολισμένη! Θα ξεκινήσουμε από το έμβλημα της πόλης, τον Πύργο
του Άιφελ και το Τροκαντερό όπου θα έχουμε χρόνο να βγάλουμε
αναμνηστικές φωτογραφίες με φόντο τα αμέτρητα σπιτάκια τύπου chalet που
έχουν στηθεί για την χριστουγεννιάτικη αγορά. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε
την Αψίδα του Θριάμβου, τη διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων που το
βράδυ είναι γιορτινά φωτισμένη, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την Πλας
Κονκόρντ (Πλατεία Ομονοίας), το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις
πολυσύχναστες λεωφόρους Grands Boulevards, το Μουσείο του Λούβρου με τις
φημισμένες πυραμίδες του, τη Γαλλική Ακαδημία, το Δικαστικό Μέγαρο, τη
νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο. Σειρά έχει η επιβλητική Notre Dame
(Παναγία των Παρισίων) καθεδρικός γοτθικού ρυθμού, με τα περίφημα
γλυπτά και το εντυπωσιακό βιτρώ, το Πάνθεον, οι πολύχρωμοι κήποι του
Λουξεμβούργου, η περιοχή Σαιν Ζερμαίν με τις καλλιτεχνικές γειτονιές και τη
Σχολή Καλών Τεχνών. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. To βράδυ
βγείτε μια βόλτα και θαυμάστε τις χριστουγεννιάτικες φωταψίες: ξεχωρίζει η
λεωφόρος Champs–Elysées, που είναι στολισμένη κατά μήκος της, από την
Αψίδα του Θριάμβου (Arc de Triomphe) μέχρι την Πλατεία της Ομονοίας
(Place de la Concorde). Τα στολισμένα με χιλιάδες λαμπιόνια δέντρα σε
συνδυασμό με τις πανέμορφες στολισμένες βιτρίνες των καταστημάτων,
κάνουν τη λεωφόρο ίσως το πιο διάσημο και εντυπωσιακό σημείο της πόλης.
2. ΠΑΡΙΣΙ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΤΩΝ
ΒΕΡΣΑΛΛΙΩΝ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ – KHΠΟΙ
ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ FRAGONARD
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο σας. Σήμερα θα απολαύσουμε την ξενάγηση
εσωτερικά στα Ανάκτορα των Βερσαλλιών με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό.
Τα ανάκτορα-πρότυπο των περισσοτέρων παλατιών στην Ευρώπη μας
περιμένουν. Θα επισκεφτούμε τα βασιλικά διαμερίσματα και την αίθουσα των
καθρεφτών, μήκους 70 μέτρων. Στις οροφές και στους τοίχους δεσπόζουν οι
τοιχογραφίες και άλλα διάφορα έργα τέχνης από τους καλύτερους
ζωγράφους της Ευρώπης εκείνης της εποχής, με ανεκτίμητη αξία. Τα
ανάκτορα των Βερσαλλιών είναι γνωστά και για τους τεράστιους κήπους του
μαζί με πολλά συντριβάνια και αγάλματα. Στη συνέχεια θα
πραγματοποιήσουμε την ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου, θα
ξεκινήσουμε με τους πανέμορφους Κήπους που βρίσκονται ακριβώς μπροστά
από το Μουσείο (Κήπους Κεραμικού – Jardin de Tuileries), και περπατώντας
ανάμεσα στα δέντρα και στα λουλούδια θα φτάσουμε στην είσοδο του
Λούβρου. Εκεί θα απολαύσουμε μια ξενάγηση σε ένα από τα μεγαλύτερα
μουσεία του κόσμου με περισσότερα από 30 χιλιάδες εκθέματα και
περισσότερους από 10 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο! Θα ξεναγηθούμε

στην Ελληνική και στη ρωμαϊκή πτέρυγα και θα δούμε μεταξύ άλλων και τις
τρεις Βασίλισσες του Λούβρου, την Αφροδίτη της Μήλου, τη Νίκη της
Σαμοθράκης αλλά και την αινιγματική Τζοκόντα του Ντα Βίντσι. Επιπλέον θα
θαυμάσουμε πίνακες της Αναγέννησης, έργα νεοκλασικισμού και
ρομαντισμού. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Μουσείο Αρωμάτων
Fragonard, που στεγάζεται σε ένα πανέμορφο κτίριο του 19ου αιώνα, όπου θα
μπορέσουμε να γνωρίσουμε την τέχνη των γαλλικών αρωμάτων. Στη συνέχεια
χρόνος ελεύθερος, ο ξεναγός μας θα σας δώσει οδηγίες για τις μετέπειτα κατ’
ιδίαν προαιρετικές σας δραστηριότητες. Βρίσκεστε στο κέντρο της πόλης και
μπορείτε να κάνετε βόλτα στα καταστήματα ή αν θέλετε μπορείτε να ανεβείτε
στο Παλαί ντε Σαγιώ για μια μοναδική φωτογραφία του Πύργου του Αϊφελ
και αν θέλετε περπατήστε μέχρι το μεγαλοπρεπές αλλά και κομψό ατσάλινο
δημιούργημα. Σχετικά κοντά βρίσκεται το Μουσείο d’Orsay, το οποίο ξεκίνησε
να κατασκευάζεται το 1898 ως κτήριο κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού.
Εκεί στεγάζονται εκθέματα γλυπτικής, ζωγραφικής, αντικειμένων έργων
τέχνης (Objets d‘ Art), αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας και γραφικών τεχνών. Το
βράδυ, για να θυμάστε για πάντα τη βραδινή ζωή του Παρισιού, σας
προτείνουμε (προαιρετικά) να παρακολουθήσετε το φαντασμαγορικό σώου
του Paradis Latin, στο θέατρο που το έχει σχεδιάσει ο Άιφελ, με
πρωταγωνίστριες καλλίγραμμες χορεύτριες, με παραδοσιακό γαλλικό χορό
καν-καν, ζογκλέρ, και διασκεδαστικό showman…
3. ΠΑΡΙΣΙ – ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ
ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο σας. Σήμερα θα επισκεφτούμε τον μαγικό κόσμο
των παιχνιδιών, την Disneyland, που δημιουργήθηκε σ’ ένα απέραντο χώρο με
λίμνες, δάση και κανάλια, σε λιγότερο από μια ώρα από το Παρίσι.
Εντυπωσιακές παρελάσεις, παραμυθένια παλάτια και ολοζώντανες φιγούρες
του Ντίσνεϋ σας μεταφέρουν στον κόσμο της φαντασίας. Eιδικά για τις
γιορτές των Χριστουγέννων, καινούρια θεάματα θα εντυπωσιάσουν μικρούς
και μεγάλους. Τα μαγικά πάρκα θα στολιστούν φέτος ήδη από τα μέσα
Νοεμβρίου! Ένα γιγαντιαίο Χριστουγεννιάτικο δέντρο θα κλέψει την
παράσταση, περικυκλωμένο από παιχνιδιάρηδες χιονανθρώπους, μέσα σε μια
γιορτινή ατμόσφαιρα, ενώ νιφάδες χιονιού θα ολοκληρώνουν το μαγικό
σκηνικό. Το Κάστρο της Ωραίας Κοιμωμένης μεταμορφώνεται σε ένα
φαντασμαγορικό, χιονισμένο σκηνικό, ενώ η Έλσα και η Άννα των ‘Frozen’ θα
πρωταγωνιστήσουν και φέτος! Ο αγαπημένος Άγιος Βασίλης μέσα στο
ονειρικό περιβάλλον της παιχνιδούπολης σίγουρα θα μείνει ανεξίτηλος στη
μνήμη σας, ενώ θα έχετε την ευκαιρία να βγάλετε πολλές αναμνηστικές
φωτογραφίες!
Πανέμορφο θέαμα η παρέλαση, όπου σκορπώντας χρώμα, μουσική και
μαγεία, ο Μίκυ και οι φίλοι του διασχίζουν το πάρκο μέσα σε μια απίστευτη
γιορταστική ατμόσφαιρα, για να κλείσουν την παρέλασή τους με ένα
φαντασμαγορικό φινάλε γεμάτο λάμψη. Ταξιδέψτε με τους Πειρατές της
Καραϊβικής ή τον Ιντιάνα Τζόουνς στην ‘Χώρα της Περιπέτειας’, χαθείτε στο
άπειρο μ’ ένα διαστημόπλοιο στο ‘Βουνό του Διαστήματος’. Ανεβείτε στα
άλογα του ‘Καρουσέλ του Λάνσελοτ’, συναντήστε τον Πινόκιο, το Ντάμπο το
ελεφαντάκι, τη Χιονάτη και τους εφτά νάνους στη ‘Χώρα της Φαντασίας’.
Δίπλα στο πάρκο της Ντίσνευλαντ, ανακαλύψτε το μαγεμένο κόσμο του
κινηματογράφου και της τηλεόρασης στο Πάρκο Walt Disney Studios, το οποίο
αποτελείται από 4 θεματικές ενότητες που προτείνουν υπέροχες ατραξιόν και
θεάματα που κόβουν την ανάσα. Από τα top θεάματα είναι τα Crush’s Coaster,
Stitch, Rock’n’Roller Coaster, κ.ά. Επιστροφή στο Παρίσι με όμορφες
αναμνήσεις!
4. ΠΑΡΙΣΙ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΣΗΚΟΥΑΝΑ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ –
ΒΟΛΤΑ & ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΜΑΡΤΗ

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Hμέρα στη διάθεσή σας να απολαύσετε τις
χριστουγεννιάτικες αγορές. Το απόγευμα θα μεταφερθούμε στον επιβλητικό
Πύργο του Άιφελ και μαζί με τον ξεναγό μας θα απολαύσουμε την όμορφη
κρουαζιέρα στον Σηκουάνα με τα Bateaux Parisiens. Θα κυλήσουμε απαλά
κάτω από θρυλικές γέφυρες και θα ξεναγηθούμε σε γωνιές ιστορικές που δεν
βλέπονται, παρά μόνο με πλοιάριο! Θα κάνουμε το γύρο από το νησάκι Ιλ ντε
λα Σιτέ και θα θαυμάσουμε την επιβλητική Παναγία των Παρισίων (Notre
Dame de Paris), θαυμαστό αρχιτεκτονικό μνημείο γοτθικού ρυθμού γνωστό και
από το ομώνυμο μυθιστόρημα με τον Κουασιμόνδο. Μετά το τέλος της
κρουαζιέρας και πάντα με τη συνοδεία του ξεναγού μας θα πάμε με το μετρό
στη γραφική Μονμάρτη και θα απολαύσουμε μια βόλτα με ξενάγηση στην
μποέμ συνοικία της πόλης που είναι χτισμένη πάνω στο λόφο: θα θαυμάσουμε
την εκκλησία Sacre Coeur (Bασιλική της Ιερής Καρδίας), θα περιπλανηθούμε
στα γραφικά σοκάκια, θα επισκεφτούμε την Πλατεία με τους ζωγράφους και
θα πάρουμε μια γεύση από το καλλιτεχνικό Παρίσι. Η Μονμάρτη ήταν η
γειτονιά που έζησαν ο Βαν Γκογκ, ο Τουλούζ Λοτρέκ, ο Πικάσσο, των οποίων
θα δούμε τα ατελιέ (εξωτερικά γιατί πλέον είναι κατοικημένα σπίτια). Χρόνος
ελεύθερος να συνεχίσετε για ποτό ή φαγητό σε κάποιο από τα όμορφα bistrot,
μπαράκια και boites της περιοχής. Η επιστροφή σας στο ξενοδοχείο γίνεται
ιδίοις εξόδοις.
5. ΠΑΡΙΣΙ – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ –
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα γευτείτε την γιορταστική ατμόσφαιρα της
πόλης! Επισκεφτείτε μια από τις πολλές χριστουγεννιάτικες αγορές που
ξεφυτρώνουν σε διάφορα σημεία του Παρισιού. Χωριά του Άη Βασίλη και
παραδοσιακά μικρά ξύλινα σπιτάκια που πωλούν γιορτινά διακοσμητικά,
χειροτεχνίες, δωράκια αλλά και λιχουδιές, περιμένουν μικρούς και μεγάλους
στα φαντασμαγορικά Ηλύσια Πεδία και φυσικά στο Τροκαντερό με θέα στον
Πύργο του Άιφελ, όπου λειτουργεί και παγοδρόμιο. Θα βρείτε πολλά
πράγματα να αγοράσετε, από χριστουγεννιάτικα στολίδια, μπισκότα και
λιχουδιές, μοναδικά χειροποίητα αντικείμενα. Περιπλανηθείτε ανάμεσα στις
ζεστές ξύλινες καλύβες με συντροφιά μια κούπα ζεστή σοκολάτα ή ένα ποτήρι
vin chaud (ζεστό κρασί).
Επίσης μπορείτε να γνωρίσετε τη γοητευτική αγορά του Παρισιού. Αξίζει να
επισκεφθείτε τα πολυκαταστήματα Galleries Lafayette και Printemps
αξιοποιώντας και τις εκπτωτικές κάρτες που σας έχουμε δώσει. Οι βιτρίνες
τους είναι τόσο εντυπωσιακά στολισμένες που θυμίζουν πανέμορφο θεατρικό
σκηνικό, με ζωηρά χρώματα και κινούμενες φιγούρες! Στο εσωτερικό των
Galleries Lafayette θαυμάστε το εντυπωσιακό πανύψηλο χριστουγεννιάτικο
δέντρο που στολίζει το εσωτερικό του κτιρίου από κάτω έως την κορυφή!
Εναλλακτικά περιπλανηθείτε στην γοητευτική περιοχή Μαραί (Marais) στη
δεξιά όχθη του Σηκουάνα. Εκεί βρίσκεται το μοντέρνο και διάσημο Centre
Georges Pompidou (ή αλλιώς Beaubourg), το Μουσείο Σύγχρονης & Μοντέρνας
Τέχνης. Στους 3 πρώτους ορόφους φιλοξενείται βιβλιοθήκη, ενώ το Μουσείο
Μοντέρνας Τέχνης βρίσκεται στον τέταρτο και πέμπτο όροφο. Εκθέτονται
έργα των Πικάσο, Νταλί Καντίνσκι και πολλών άλλων, ενώ στην μπουτίκ θα
βρείτε πολλά αντικείμενα για αναμνηστικά και δώρα. Περπατώντας στα
γραφικά σοκάκια θα δείτε κάποια από τα παλαιότερα κτίρια και αρχοντικά
που σώζονται στο Παρίσι, με κατεύθυνση στην αριστοκρατική Πλατεία των
Βοσγίων, όπου βρίσκεται το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ. Εκεί θα βρείτε
όμορφα καφέ, υπέροχους κρυφούς κήπους και πρωτοποριακές γκαλερί.
Συνεχίστε για ποτό ή φαγητό σε κάποιο από τα όμορφα bistrot, μπαράκια και
boites της περιοχής.
6. ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ετοιμάζετε τα πράγματά σας (πριν τις 12) και τα
τοποθετείτε στον ειδικό χώρο φύλαξης αποσκευών του ξενοδοχείου σας. Μην
ξεχάσετε να επιβεβαιώσετε την ώρα συγκέντρωσής σας για τη μεταφορά στο
αεροδρόμιο. Έχετε χρόνο ελεύθερο αναλόγως την ώρα πτήσης σας, για
αγορές, φωτογραφίες, κατ’ ιδίαν επισκέψεις σε μουσεία, κλπ. Πτήση για την
Αθήνα και τέλος του όμορφου ταξιδιού σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σειρά των εκδρομών / υπηρεσιών του πιο πάνω προγράμματος
είναι ενδεικτική και αλλάζει, ανάλογα με την ημερομηνία άφιξης, τις ώρες
πτήσεων, τις αργίες των εορτών, τις μέρες λειτουργίας των μουσείων
(Λούβρου και Βερσαλλιών). Το 5ήμερο πρόγραμμα έχει μία ελεύθερη μέρα
λιγότερη. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

