
 

ΠΑΡΙΣΙ  
«Η πόλη του Φωτός» 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

Αναχώρηση 10-13/06 

 

Ημέρα 1η 10/06: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΑΡΙΣΙ 

Συνάντηση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης και αναχώρηση για το Παρίσι 

με απευθείας πτήση. Άφιξη νωρίς το απόγευμα. Επιβίβαση στο πούλμαν και 

μεταφορά στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

Ημέρα 2η 11/06: ΠΑΡΙΣΙ  

Μετά το πρωινό αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το city tour της πόλης. Θα 

ξεκινήσουμε από το έμβλημα της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ και το 

Τροκαντερό όπου θα έχουμε χρόνο να βγάλουμε αναμνηστικές φωτογραφίες. 

Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε την Αψίδα του Θριάμβου, τη διάσημη λεωφόρο 

των Ηλυσίων Πεδίων που το βράδυ είναι 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. Μετά την ξενάγηση μπορεί να ακολουθήσει προαιρετική 

ξενάγηση στο μουσείο του Λούβρου για όσους το επιθυμούν. Αργά το 

απόγευμα σας προτείνουμε βόλτα στην Μονμάρτη, την περίφημη πλατεία με 

τους καλλιτέχνες στο λόφο που δεσπόζει η εκκλησία της Σάκρε-Κερ. 

 

Ημέρα 3η 12/06: ΠΑΡΙΣΙ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ  

Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε κάποιες προαιρετικές επιλογές.  
Η πρόταση μας για αυτή τη μέρα είναι η επίσκεψη στην Disneyland.  
Το Disney Village είναι ένας χώρος διασκέδασης και αναψυχής με εστιατόρια, 
κινηματογράφους και καταστήματα. Αποτελείται από δύο πάρκα, το Disneyland 
Theme Park και τα Walt Disney. Τα θεματικά πάρκα είναι γνωστά για τους 
ρομποτικούς-Animated χαρακτήρες που υπάρχουν στο χώρο. Πρόκειται για το 
νούμερο ένα ταξιδιωτικό προορισμό της Ευρώπης. Παράλληλα, σε απόσταση 
λίγων λεπτών από τα πάρκα, στην περιοχή του Βαλ Ντ'Ερόπ (Val d'Europe) 
βρίσκονται 2 εμπορικά κέντρα με περισσότερα από 200 καταστήματα συνολικά.  
 



 

 

Ημέρα 4η 13/06: ΠΑΡΙΣΙ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ  

Μετά το πρωινό, check out από το ξενοδοχείο. Η ημέρα αυτή είναι ελεύθερη 

έως ότου συναντηθούμε για να αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο όπου θα 

επιβιβαστούμε για την πτήση της επιστροφής μας. Άφιξη στο Ηράκλειο το 

βράδυ.  
Η πρόταση μας για το ελεύθερο πρωινό είναι η επίσκεψη στο μουσείο αρωμάτων 

Fragonard ή βόλτα στην μεγάλη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. 

 

Τιμή κατ’ άτομο: 375€ 

Επιβάρυνση μονόκλινου: 120€ 

Παιδικό σε τρίκλινο (έως 16 ετών): 195€ 

*Ειδική τιμή σε τετράκλινο κατόπιν διαθεσιμότητας 

 

Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο- Παρίσι- Ηράκλειο με απευθείας πτήση 

• Διαμονή σε δίκλινα δωμάτια σε 4 αστέρων ξενοδοχείο με πρωινό  

• Χειραποσκευή έως 8 κιλά  

• Συνοδός του γραφείου μας 

• Μετακινήσεις από/ προς αεροδρόμιο με πούλμαν 

• Πανοραμική ξενάγηση πόλης με ξεναγό  

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείου οι οποίοι πληρώνονται τοπικά  

• Ότι αναφέρετε στο πρόγραμμα ως προαιρετικό 

• Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων και checkpoints 195€ 

 

Εκδρομές που σας προτείνουμε: 

1. Λούβρο με ξεναγό, μεταφορά και είσοδος: 65€ (min. συμμετοχή 25 

άτομα)  

Η είσοδος στο Λούβρο σε άτομα έως 25 ετών είναι δωρεάν και η τιμή για 

αυτούς διαμορφώνεται στα 45€ (ξεναγός και μεταφορά και ακουστικά)  

2. Ολοήμερη επίσκεψη στη Disneyland: 20€/ άτομο (min. συμμετοχή 25 

άτομα) 

Το εισιτήριο για την Disneyland κοστίζει 90€ και για τα δύο πάρκα  


