Παρίσι “All Inclusive” - Disneyland Νορμανδία - 5ημ.
Με διαμονή στο πολυτελή και κεντρικό
M Social Opera 4* lux.,
και στο Holiday Inn Clichy 4*
Το πιο αστραφτερό ταξίδι γεμάτο εικόνες και περιηγητικές εκπλήξεις!

Ημερομηνίες Αναχώρησης από: Όλη την Ελλάδα


Μάρτιος:03,09,16,23



Δώρο: Η ημερήσια εκδρομή στη Νορμανδία.



Πρόσβαση στο εξαιρετικό lounge της Sky Express στο αεροδρόμιο
Ελευθέριος Βενιζέλος, με δωρεάν snack, γλυκά & ροφήματα.



Με διαμονή στο πολυτελή και κεντρικό M Social Opera 4* lux., αλλά και στο
Holiday Inn Clichy 4* για να επιλέξετε.



Οι εμπειρότεροι και πιο καταρτισμένοι αρχηγοί & ξεναγοί, με γνώσεις και
διάθεση για προτάσεις ( αξιοθέατα , διασκέδαση , φαγητό ) που θα κάνουν το
ταξίδι σας αξέχαστο.



Τοπικός ξεναγός για το Μουσείο του Λούβρου.



Δυνατότητα προ κράτησης στο Μουσείο του Λούβρου, για την αποφυγή
καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας στις τεράστιες ουρές του μουσείου.



Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν Euro6 του γραφείου μας για τις μεταφορές
και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.



Αληθινοί φόροι αεροδρομίου χωρίς υπέρογκες χρεώσεις.

Πρόγραμμα Εκδρομής
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ (ξενάγηση πόλης)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το κοσμοπολίτικο Παρίσι. Μετά από
ολιγόωρη πτήση, άφιξη στην πόλη του φωτός. Ακολουθώντας τη χρονολογική και
καλλιτεχνική εξέλιξη του Παρισιού θα ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση,
όπου θα δούμε το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, την μεγαλύτερη αψίδα του
κόσμου, την Αψίδα του Θριάμβου, την διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων,
το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την πλατεία Ομονοίας (το σημείο που
διαδραματίστηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας της Γαλλικής
επανάστασης), την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, τα πολυσύχναστα
Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις φημισμένες πυραμίδες του
Λούβρου, την Γαλλική Ακαδημία, την πλατεία του Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο,
την νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο της πόλεως, την Παναγία των Παρισίων,
το περίφημο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης , το Πάνθεον, τους πανέμορφους και
με γαλλική φινέτσα κήπους του Λουξεμβούργου, την Εκκλησία του Αγίου
Σουλπίκιου, τις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από το Σαν Ζερμαίν ντε Πρε με τα
διάσημα καφέ, την Σχολή Καλών Τεχνών, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό που
σήμερα έχει μετατραπεί στο μουσείο Ορσέ και τέλος το περίφημο πολεμικό
μουσείο, όπου είναι θαμμένος ο Ναπολέων, γνωστό ως το μέγαρο των
Απομάχων. Εν συνεχεία μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και
χρόνος ελεύθερος στην διάθεσή σας. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΛΟΥΒΡΟ (ξενάγηση)

Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στο μουσείο του Λούβρου, όπου στην
ξενάγηση μας θα δούμε την Τζοκόντα, την Αφροδίτη της Μήλου, την Νίκη της
Σαμοθράκης, όπως επίσης την ελληνική, την ρωμαϊκή, και ένα μέρος της
αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης θα θαυμάσουμε τους μοναδικούς πίνακες του
“David” και του “De la Croix”. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για αγορές και
βόλτα στην πανέμορφη πόλη. H δική μας πρόταση είναι να πραγματοποιήσετε
προαιρετική Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τα περίφημα μπατώ μους και βραδινή
βόλτα στη μαγευτική Μονμάρτη, στην Πλατεία των καλλιτεχνών.

Για την

ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να
δηλώσετε συμμετοχή, κόστος εισόδου είναι 30€ για ενήλικες και 10€ για παιδιά
(δικαίωμα

κράτησης).

Στις

τιμές

περιλαμβάνεται

σύστημα

ενοικίασης ακουστικών. Υποχρεωτική κράτηση. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει
δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδό σας με επίσημο ξεναγό στο Μουσείο
του Λούβρου.

3η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – DISNEYLAND

Πρωινό και η μέρα σας είναι αφιερωμένη στο υπέροχο Βασίλειο του DISNEY ,
ένα από τα δημοφιλέστερα πάρκα διασκέδασης. Είναι ένα τεράστιο θεματικό
πάρκο με ποικίλλων μορφών δραστηριότητες. Αποτελείται από πολλά λούνα
παρκ, παιδικές χαρές και πίστες ενώ στήνονται τεράστια κτίρια, ξεπεταγμένα από
παραμύθια του Walt Disney. Ανήκει στην εταιρεία Walt Disney και λειτούργησε
για πρώτη φορά στις 17 Ιουλίου του 1955.Επισκεφθείτε τον Πύργο της Ωραίας
Κοιμωμένης, ταξιδέψτε στην χώρα του Πήτερ Παν και του Πινόκιο, ζήστε την
περιπέτεια στην Άγρια Δύση, στο Βουνό των Κεραυνών και περπατήστε στα
βήματα του Ιντιάνα Τζόουνς. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (Όνφλερ , Ντοβίλ , Tροβίλ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία ολοήμερη εκδρομή στην υπέροχη
Νορμανδία. Πρώτος μας σταθμός η παραμυθένια Ντoβίλ, γνωστή ως «Μονακό
του Βορρά»,

παλιό αριστοκρατικό θέρετρο όπου σώζονται εξαίσια σπίτια.

Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια της πόλης και επισκεφθείτε την σκεπαστή
αγορά της Ντοβίλ όπου κανείς μπορεί να βρει τοπικά προϊόντα . Τέλος σας
συνιστούμε μια φωτογραφία στην διάσημη παραλία της πόλης όπου έχουν
γυριστεί πολλές γαλλικές και διεθνής ταινίες . Στην συνέχεια επιβίβαση στο
πούλμαν και διασχίζοντας την Τρουβίλ , αγαπημένη πόλη των ιμπρεσιονιστών ,
θα πάρουμε την Cote Fleurie , μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή και θα
φθάσουμε στο παλιό ψαράδικό χωριό των Βίκινγκς, την Honfleur, μία ιστορική
περιοχή αμφιθεατρικά χτισμένη γύρω από το λιμανάκι, σημείο εκκίνησης όλων
των μεγάλων θαλασσοπόρων της Γαλλίας. Χρόνος ελεύθερος για αγορές ,
φαγητό και καφέ. Επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ

ΛΑΤΙΝΩΝ (QUARTIER LATIN) – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ
ΠΑΡΙΣΙΩΝ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και θα γνωρίσουμε ένα πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας
της πόλης , την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαιρεσίας και της
καταπίεσης, κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14
Ιουλίου 1789. Ο διοικητής της, Λονέ, είχε διατάξει να πυροβολήσουν κατά του
πλήθους που την πολιορκούσε. Η ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, που
σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε από το

1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην
πανέμορφη συνοικία Μαραί που περικλείει την πλατεία Βοζ με το σπίτι του
Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στην συνοικία των Λατίνων. Δαιδαλώδη
δρομάκια, αμέτρητα μπιστρό και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ
σύνολο. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της
εποχής οι οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της
περιοχής. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στην επιβλητική εκκλησία την Παναγία
των Παρισίων, τον Καθεδρικού ναού της πόλης. Σε αυτό το αριστούργημα όπου
συνυπάρχουν στοιχεία πρώιμο ως και φλογερού γοτθικού ρυθμού θα έχουμε την
ευκαιρία να μιλήσουμε για την ιστορία

της πόλης από τον Μεσαίωνα ως τις

μέρες μας, έτσι όπως έχει αποτυπωθεί στο μνημείο για το οποίο ο Βίκτωρ
Ουγκώ αφιέρωσε το έργο του για τη διάσωσή του. Το μεσημέρι αναχώρηση για
το αερόδρομιο & πτήση επιστροφής για Αθήνα.

Λεπτομέρειες Πτήσεων
Αναχώρηση: GQ 900 Aθήνα – Παρίσι 11:10 – 13:35
Επιστροφή: GQ 901 Παρίσι – Αθήνα 14:20 – 18:35

Τιμές & Ξενοδοχεία Εκδρομής
Holiday Inn Clichy 4*
Χρεώσεις

EARLY BOOKING

TIMH



Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

495€

545€



Τιμή σε μονόκλινο

635€

685€



Παιδική τιμή (μέχρι 16 ετών σε τρίκλινο)

295€

295€



Παιδικό 3ο & 4ο παιδί (μέχρι 16 ετών)

395€

395€



Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι & checkpoints

195€

195€

M Social Opera 4* lux
Χρεώσεις

EARLY BOOKING

TIMH



Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο

595€

645€



Τιμή σε μονόκλινο

865€

915€



Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι & checkpoints

195€

195€

Περιλαμβάνονται













Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με απευθείας πτήσεις Αθήνα –
Παρίσι – Αθήνα με τα υπερσύγχρονα αεροσκάφη Airbus Neo της Sky
Express.
Πρόσβαση στο εξαιρετικό lounge της Sky Express στο αεροδρόμιο
Ελευθέριος Βενιζέλος, με δωρεάν snack, γλυκά & ροφήματα.
Διαμονή στο πολυτελή και κεντρικό M Social Opera 4* lux. ή στο Holiday Inn
Clichy 4* για να επιλέξετε.
Πρωινό σε μπουφέ καθημερινά.
Περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό
πρόγραμμα της εκδρομής.
Μεταφορές, μετακινήσεις με πούλμαν του γραφείου μας.
Τοπικός ξεναγός στο Μουσείο του Λούβρου.
Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά.

Δεν Περιλαμβάνονται






Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων & checkpoint (195,00€ κατ’ άτομο).
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (περίπου 2,88€/το άτομο τη βραδιά).
Ποτά, γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, θεματικά πάρκα και γενικά όπου απαιτείται.
Είσοδος στο πάρκο της Ντίσνευλαντ.

Σημειώσεις - Χρήσιμες Πληροφορίες
1. Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση
να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
2. Αναχωρήσεις από όλη την Ελλάδα! Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με τη Sky
Express, και επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις, το επιπλέον
κόστος για όλη την Ελλάδα είναι 75€-95€.
3. Για την ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου θα πρέπει πριν την αναχώρηση
σας να δηλώσετε συμμετοχή, κόστος εισόδου είναι 30€ για ενήλικες και 10€ για
παιδιά

(δικαίωμα

ενοικίασης

κράτησης).

Στις

τιμές

περιλαμβάνεται

σύστημα

ακουστικών. Υποχρεωτική κράτηση. Σε άλλη περίπτωση δεν

υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδό σας με επίσημο ξεναγό στο
Μουσείο του Λούβρου.
4. Για την έγκυρη συμμετοχή σας στο πάρκο της Disneyland, θα πρέπει πριν την
αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή, ενδεικτικό κόστος 90€ και 86ε για τα
παιδιά μέχρι 11 ετών.
5. Γενικά τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 15.00 και
παραδίδονται πριν τις 12.00μ.μ. ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή
αναχώρησης των εκδρομέων στις αναφερόμενες επί του προγράμματος
πόλεις.
6. Παρακαλούμε όπως φροντίσετε να έχετε μαζί σας διαβατήριο εν ισχύ ή
ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες για να ταξιδέψετε. Σε
διαφορετική περίπτωση η ευθύνη της μη επιβίβασής σας στο αεροπλάνο
βαρύνει εσάς και μόνο. Αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις στρατιωτικών και
άλλων σωμάτων ασφαλείας που χρειάζονται ειδικές άδειες από τις υπηρεσίες
τους. Αντίστοιχα ισχύει για τις περιπτώσεις αλλοδαπών όπου πρέπει σε κάθε
περίπτωση να συμβουλεύονται οι ίδιοι την πρεσβεία τους για τα απαραίτητα
έγγραφα και διαδικασίες που χρειάζονται προκειμένου να ταξιδέψουν στο
Εξωτερικό.
7. Προσοχή στις αποσκευές σας. Λάβετε υπόψη ότι επιτρέπεται μόνο 1 αποσκευή
ανά επιβάτη με μέγιστο βάρος τα 20 κιλά. Σακούλες και γυναικείες τσάντες
θεωρούνται χειραποσκευές. Στις χειραποσκευές δεν συμπεριλαμβάνονται τα
ψώνια από τα καταστήματα που βρίσκονται μετά τον έλεγχο των αποσκευών
και προσώπων όπως και οι φορητοί υπολογιστές.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

M Social Opera 4* lux.
Βρίσκεται σε ένα αριστοκρατικό κτήριο στη διάσημη λεωφόρο Haussman, που
χτίστηκε το 1927! Το Millennium Hotel απέχει μόλις 500μ. από την όπερα Garnier και
το διάσημο εμπορικό κέντρο Galleries Lafayette.

Holiday Inn Clichy 4*
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Παρισιού, σε απόσταση
μόλις 2 λεπτά από τον σταθμό Porte de Clichy του μετρό ενώ διαθέτει εξαιρετικό
εστιατόριο! Η γραμμή 14 του μετρό σας μεταφέρει στο Saint Lazare και σε εμπορικά
κέντρα όπως το Les Grands Magasins σε 5 λεπτά και η συνοικία της ς Μονμάρτρης
απέχουν 15 λεπτά με το λεωφορείο.

Maksa Travel
Αριστείδου 15, Πειραιάς, Τηλ. 210 4100020, 210 4137489-90
www.maksatravel.com Email: peiraias@maksatravel.com

