
 ARIMAR TRAVEL 

Ρομαντικό Παρίσι 

ΔΩΡΟ για το 6ήμερο πρόγραμμα: Show & Champagne στο Paradis Latin 

1η ημέρα: Αθήνα - Παρίσι (Πανοραμική ξενάγηση πόλης)  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο 2 ώρες πριν την πτήση σας και αναχώρηση για την πόλη του Φωτός. Άφιξη στο αεροδρόμιο του 

Παρισιού και μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων και την παραλαβή των αποσκευών σας, θα σας περιμένει ο αντιπρόσωπος του 

Γραφείου μας. Μεταφορά στην πόλη και ξεκινάτε την ημέρα σας με μια πανοραμική ξενάγηση στα αξιοθέατα του Παρισιού, 

όπου μεταξύ άλλων θα δείτε την Πλας Βαντόμ, Πλας Κονκόρντ, Ηλύσια Πεδία, Ενβαλίντ, Δημαρχείο, Νοτρ Νταμ, Οπερά, 

Πάνθεον, Πύργο του Άϊφελ, Σαιν Ζερμαίν και άλλα αξιοθέατα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο σας. Απόγευμα ελεύθερο. Για το 

βράδυ σας προτείνουμε να κάνετε μια βόλτα στη διάσημη Σανζελιζέ. Επίσης πολύ ξεχωριστά μπορείτε να περάσετε το βράδυ σας 

στη γραφική Μονμάρτη, την αγαπημένη περιοχή των καλλιτεχνών με την ομώνυμη εκκλησία της Σακρ - Κερ. Τα σοκάκια της 

Μονμάρτης προσφέρονται για περιπλάνηση και είναι πλημμυρισμένα από μικρά μπιστρό και καφέ για ποτό, φαγητό και 

διασκέδαση. 

2η ημέρα: Βερσαλλίες - Λούβρο 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο σας. Σήμερα θα έχουμε επίσκεψη στις Βερσαλλίες και ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου. Τα 

ανάκτορα πρότυπο των περισσοτέρων παλατιών στην Ευρώπη σας περιμένουν. Αφού σας δοθούν όλες οι χρήσιμες πληροφορίες 

για την ιστορία του παλατιού μπορείτε αν θέλετε να το επισκεφθείτε πληρώνοντας τη σχετική είσοδο. Στη συνέχεια 

επιστρέφοντας στην πόλη θα επισκεφθούμε το μουσείο του Λούβρου. Εκεί σας περιμένουν μαζί με άλλα εκθέματα, οι τρεις 
Βασίλισσες του Λούβρου, η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης και η αινιγματική Τζοκόντα του Ντα Βίντσι. Δεν 

περιλαμβάνεται η μεταφορά της επιστροφής σας από το Μουσείο στο ξενοδοχείο. Επίσης σημειώσατε ότι δεν περιλαμβάνονται οι 

είσοδοι στα μουσεία και στα αξιοθέατα και πληρώνονται επί τόπου. Συνεχίστε αν θέλετε και στις άλλες πτέρυγες του μουσείου. 

Υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για μια γνωριμία με τη γοητευτική αγορά του Παρισιού. Αξίζει να επισκεφθείτε τα πολυκαταστήματα 

Galleries Lafayette αξιοποιώντας και τις εκπτωτικές κάρτες που σας έχουμε δώσει. 

3η ημέρα: Παρίσι (μίνι κρουαζιέρα στο Σηκουάνα) 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο σας. Για μια διαφορετική άποψη του Παρισιού, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε σήμερα τα 

εισιτήρια που σας δώσαμε για τα Bateaux Parisiens, για μια μικρή κρουαζιέρα στον Σηκουάνα (χωρίς μεταφορές προς και από τις 

προβλήτες). Θα κυλήσετε απαλά κάτω από θρυλικές γέφυρες και θα δείτε γωνιές ιστορικές που δεν βλέπονται, παρά μόνο με 

πλοιάριο. Ανεβείτε και 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 Ντορσέ, με έργα 

Ιμπρεσιονιστών ζωγράφων. Το βράδυ, για να θυμάστε για πάντα τη βραδινή ζωή του Παρισιού, ΔΩΡΟ! ΜΟΝΟ για το 6ήμερο 

πρόγραμμα, το βράδυ σας προσφέρουμε το φαντασμαγορικό σώου του Paradis Latin με σαμπάνια, στο θέατρο που το έχει 

σχεδιάσει ο Άιφελ, με πρωταγωνίστριες καλλίγραμμες χορεύτριες, με παραδοσιακό γαλλικό χορό καν-καν, ζογκλέρ, και 

διασκεδαστικό showman… Για να θυμάστε για πάντα τη βραδινή ζωή του Παρισιού!!!! 

4η ημέρα: Εκδρομή στην Disneyland 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο σας. Ακολουθήστε μας στην ολοήμερη εκδρομή στην παιχνιδούπολη της Ντίσνεϋλαντ, 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. 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. 

5η ημέρα: Παρίσι  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αξιοποιείστε τον ελεύθερο χρόνο σας μέχρι την αναχώρηση σας για αγορές ή για επισκέψεις στο 

Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Ζώρζ Πομπιντού με τους καλύτερους Ιμπρεσιονιστές και την πολυσύχναστη πλατεία του ή για να 

ανακαλύψετε και να φωτογραφίσετε το δικό σας Παρίσι. Για όσους έχουν το 5νθήμερο πρόγραμμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και 

πτήση για την Αθήνα. 

6η ημέρα: Παρίσι - Αθήνα 
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. Πτήση για 

την Αθήνα και τέλος του όμορφου ταξιδιού σας. 

 

 



κόστος κατ΄ άτομο: 

Διάρκεια Ξενοδοχεία 2/κλινο 1/κλινο Παιδί 

4 ημέρες 
Best Western Ronceray Opera 3* ( κεντρικό) 498€ 730€ 398€ 

Novotel Tour Eiffel 4* ή παρόμοιο 528€ 750€ 398€ 

5 ημέρες 
Novotel Tour Eiffel 4* ή παρόμοιο 668€ 1050€ 398€ 

Novotel Tour Eiffel 4* ή παρόμοιο 598€ 890€ 398€ 

6 ημέρες 
Novotel Tour Eiffel 4* ή παρόμοιο 748€ 1180€ 398€ 

Novotel Tour Eiffel 4* ή παρόμοιο 668€ 1050€ 398€ 

Η διαμονή του 3ου ατόμου πραγματοποιείται σε μονόκλινο δωμάτι στο Παρίσι και σε τρίκλινο στη 

Disneyland 

κόστος κατ'άτομο: 

Διάρκεια Ξενοδοχεία 2/κλινο 1/κλινο Παιδί 

5 μέρες Best Western Ronceray Opera 3* (κεντρικό) ή παρόμοιο 558€ 790€ 398€ 

6 μέρες Best Weastern Ronceray Opera 3* (κεντρικό) ή παρόμοιο 628€ 920€ 398€ 

 

 

Σημείωση:  

• Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. Η σειρά των υπηρεσιών μπορεί να αλλάξει λόγω αργιών ή για την καλύτερη διεξαγωγή του 

ταξιδιού 

• Στο ξενοδοχείο Novotel Tour Eiffel για 2 γονείς με 2 παιδιά κάτω των 12 ετών, δίδεται family room δίκλινο με έξτρα καναπέ 

για τα 2 παιδιά. Η χρέωση θα είναι τιμή δίκλινου Χ 3 άτομα + 1 παιδική τιμή. 

• Οι είσοδοι στα Πάρκα & στα Μουσεία είναι επιπλέον, κατ’ άτομο και πληρώνονται επιτόπου:  

Ντίσνευλαντ: € 61 κατ’ άτομο / Παιδική τιμή: € 55)  

Λούβρο: € 17 κατ΄ άτομο / Βερσαλλίες: € 17 κατ΄ άτομο ( τα παιδιά κάτω των 12 ετών δεν πληρώνουν είσοδο στο Λούβρο & στις 
Βερσαλλίες) 

Περιλαμβάνονται:  
• Αεροπορικά εισιτήρια ειδικού οικονομικού ναύλου Αθήνα - Παρίσι - Αθήνα 

• Διαμονή 4 ή 5 διαν/σεις στο Παρίσι σε ξενοδοχεία 4* , σε δωμάτια με τηλεόραση, τηλέφωνο, μίνι-μπαρ  
• Πρόγευμα καθημερινά 

• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Παρισιού τις ημέρες άφιξης και επιστροφής του γκρουπ  

• Πανοραμική ξενάγηση πόλης με Ελληνόφωνο ξεναγό  

• Επίσκεψη στις Βερσαλλίες & στο μουσείο του Λούβρου (στα Ελληνικά εκθέματα)  

• Ολοήμερη εκδρομή στην Ντίσνευλαντ (δεν περιλαμβάνεται η είσοδος) 

• Εισιτήριο για μίνι κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τα πλοιάρια Μπατώ Παριζιέν (χωρίς μεταφορές προς&από τις αποβάθρες ) 

• Show & Champagne στο Paradis Latin ΔΩΡΟ (μόνο στο 6ήμερο πρόγραμμα) 

• Εκπτωτικό κουπόνι για αγορές από τα πολυκαταστήματα Galleries Lafayette  

• Tαξιδιωτικά έντυπα, χάρτης πόλης 

• Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης, καλής εκτέλεσης και επαναπατρισμού 

• Υπηρεσίες τοπικού αντιπρόσωπου μας  

• ΦΠΑ 

Δεν περιλαμβάνονται:  
• Φόροι αεροδρομίων Ελλάδας και Γαλλίας € 145 (AF),  € 175 με τη Swiss Air , € 155 με την Aegean , είσοδοι σε μουσεία, 

αξιοθέατα, η είσοδος στη Disneyland, γεύματα, φιλοδωρήματα, ποτά και οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα. 

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

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


