
 
ΓΥΡΟΣ  ΓΑΛΛΙΑΣ  //  12 ΜΕΡΕΣ   

 
Ανκόνα, Πάρμα, Μονακό, Νίκαια, Μασσαλία, Τουλούζη, Λούρδη, Μπορντώ, 
Ναντ, Μον Σαιν Μισέλ, Ακτές Νορμανδίας, Παρίσι, Κάστρα Λίγηρα, Μιλάνο 

         
ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ:    16/7/22,    2/8/22,  12/8/22,  22/9/22,  20/10/22 
 

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο 
Αναχώρηση από την Αθήνα για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση στάση. Διαδικασία  
επιβίβαση στο πλοίο  και απόπλους για την Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω. 
2η μέρα: Ανκόνα - Πάρμα ή Μοντένα  
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για Πάρμα ή Μοντένα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.  
3η μέρα: Πάρμα - Μονακό - Νίκαια - Μασσαλία 
Πρωινή αναχώρηση για το πριγκιπάτο του Μονακό με τα περίφημα ανάκτορα και το 
Ωκεανογραφικό μουσείο. Ακολουθεί η τέταρτη σε πληθυσμό πόλη της Γαλλίας, η Νίκαια, 
ένα από τα πασίγνωστα θέρετρα παγκοσμίως, κτισμένη σε μια θαυμάσια τοποθεσία κατά 
μήκος της κομψής καμπύλης του κόλπου Ανζ. Κατά την περιήγησή μας θα δούμε τους 
κήπους του Αλβέρτου Α΄, το Ηρώο, την παλιά πόλη, την πλατεία Μασενά και την παραλιακή 
λεωφόρο. Συνεχίζουμε για τη Μασσαλία, το μεγαλύτερο λιμάνι της νότιας Γαλλίας. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα: Μασσαλία - Τουλούζη - Λούρδη  
Σύντομη περιήγηση της πόλης και αναχώρηση για τη Λούρδη, με ενδιάμεσο σταθμό την 
Τουλούζη, που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Γαρούνα. Τακτοποίηση το βράδυ στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
5η μέρα: Λούρδη  
Την χθεσινή κουραστική μέρα, διαδέχεται σήμερα μια ήρεμη και πολύ ενδιαφέρουσα. 
Ξεκινάμε την γνωριμία μας με την πόλη της Λούρδης, τον πιο γνωστό τόπο προσκυνήματος 
της χριστιανοσύνης για περισσότερο από έναν αιώνα. Είναι κτισμένη σε μια θαυμάσια 
τοποθεσία στους πρόποδες των Πυρηναίων και χωρισμένη σε δυο τμήματα, με το 
ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην "Θρησκευτική Πόλη". Εδώ θα επισκεφθούμε την 
τεράστια πλατεία των Λιτανειών και την υπόγεια βασιλική Σαιν Πι Χ (Saint Pius X/Saint Pie 
X), χωρητικότητας 25.000 ατόμων. Κτίστηκε για την επέτειο των 100 χρόνων (1958) από την 
εμφάνιση της Παρθένου. Θα δούμε επίσης την βυζαντινού ρυθμού εκκλησία Ροζαίρ (1885) 
με την γοτθικού ρυθμού βασιλική (1876) και τα αφιερώματα στους τοίχους της, το σπήλαιο 
Μασαμπιέλ με την θαυματουργό πηγή, όπου έγιναν οι εμφανίσεις της Παναγίας, καθώς και 
τη γέφυρα Σαιν Μισέλ, που διασχίζει τον χείμαρρο Πω. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
6η μέρα: Λούρδη - Μπορντώ - Ναντ 
Νωρίς το πρωί αφήνουμε πίσω μας τα Πυρηναία με κατεύθυνση τις ακτές του Ατλαντικού 
και την οικονομική μητρόπολη της νοτιοδυτικής Γαλλίας, το Μπορντώ. Άφιξη το μεσημέρι 
και σύντομη περιήγηση στην πολύ όμορφη αυτή πόλη, κτισμένη στην αριστερή όχθη του 



Γαρούνα, 100 χιλιόμετρα περίπου από τον ωκεανό. Στο ξακουστό αυτό κέντρο των 
περίφημων κρασιών "Μπορντώ", θα επισκεφθούμε την πλατεία Κομεντί στην καρδιά της 
πόλης με το Γκραν Τεάτρ να υψώνεται επιβλητικά. Η διαδρομή μας συνεχίζεται βορειότερα, 
για να καταλήξουμε το βράδυ στη Ναντ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
7η μέρα: Ναντ - Μον Σαιν Μισέλ - Ακτές  Νορμανδίας - Παρίσι  
Σύντομη περιήγηση της πόλης και αναχώρηση για το γραφικό και πανέμορφο Μον Σαιν 
Μισέλ. Η διαδρομή μας μέσω Ρεν (Rennes) μας οδηγεί νωρίς το μεσημέρι στον Ιερό βράχο 
που φιλοξενεί το ομώνυμο Μοναστήρι. Το Μον Σαιν Μισέλ είναι μία μικρή νησίδα στις 
ακτές της Νορμανδίας, σε πολύ μικρή απόσταση (περίπου 1,6 χλμ) από την ακτή, με την 
οποία συγκοινωνεί με ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Στην κορυφή του υπάρχει το περίφημο 
Αββαείο με το επίχρυσο άγαλμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην κορυφή του καμπαναριού, 
που χαρακτηρίζεται ως αριστούργημα του δυτικού πολιτισμού. Ένα τοπίο μοναδικό θα μας 
κρατήσει κοντά του, για να απολαύσουμε ένα θέαμα ξεχωριστό, αφού η παλίρροια άλλοτε 
το θέλει στεριά και άλλοτε νησί. Η πανέμορφη διαδρομή μας συνεχίζεται κατά μήκος των 
ακτών της Νορμανδίας, με μικρές επισκέψεις στις παραθαλάσσιες πόλεις και 
παραθεριστικά κέντρα της Βόρειας Γαλλίας, Ντωβίλ, Τρουβίλ και Ονφλέρ. Η Γαλλική 
πρωτεύουσα όμως μας περιμένει και έτσι με τις αναμνηστικές μας φωτογραφίες αφήνουμε 
πίσω μας το υπέροχο τοπίο και κατευθυνόμαστε στην "Πόλη του Φωτός". Ο πύργος του 
Άιφελ, ορατός από πολύ μακριά, σημείο αναφοράς ότι πλησιάζουμε στην πόλη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
8η μέρα: Παρίσι, Ξενάγηση, Μουσείο Λούβρου 
Σήμερα θα γνωρίσουμε το ιστορικό και μοντέρνο Παρίσι. Η πανοραμική μας ξενάγηση 
περιλαμβάνει την Όπερα, την Αψίδα του Θριάμβου, το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, 
το Μέγαρο των Απομάχων το Καρτιέ Λατέν, τη Σορβόννη, την Παναγία των Παρισίων, το 
Πάνθεον, το Δημαρχείο, την Βαστίλη, τα Μεγάλα Βουλεβάρτα κ.ά. Στη συνέχεια 
επισκεπτόμαστε το μουσείο του Λούβρου, ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία 
τέχνης στον κόσμο. Φιλοξενεί περίπου 35.000 μεγάλης αξίας εκθέματα, που 
περιλαμβάνουν έργα της αρχαιότητας και της μεσαιωνικής τέχνης μέχρι το 1848. Μεταξύ 
άλλων θα δούμε την Αφροδίτη της Μήλου, την Νίκη της Σαμοθράκης και την γνωστή Μόνα 
Λίζα του Ντα Βίντσι. Τέλος, θα μεταβούμε στον λόφο της Μονμάρτρης με την βασιλική Σακρ 
Κερ. Χρόνος ελεύθερος στην πάντα ενδιαφέρουσα Παρισινή αγορά. Μετά το δείπνο 
μπορείτε να ακολουθήσετε την πρόταση μας για μια μίνι κρουαζιέρα με τα περίφημα 
μπατώ μους (προαιρετικά), κλείνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την επίσκεψή μας στο 
Παρίσι. Διανυκτέρευση. 
9η μέρα: Παρίσι, Εκδρομή στα Κάστρα του Λίγηρα 
Ολοήμερη εκδρομή στην πανέμορφη Κοιλάδα του Λίγηρα. Η συλλογή των αρχιτεκτονικών 
αριστουργημάτων της Αναγέννησης, η ανάμνηση των επικών ή ρομαντικών επεισοδίων της 
ιστορίας της Γαλλίας και τα βουκολικά τοπία (λίμνες, δάση), καθιστούν την κοιλάδα του 
Λίγηρα έναν ξεχωριστό γαλλικό προορισμό. Σήμερα θα γνωρίσουμε δύο από τα 
σημαντικότερα κάστρα της περιοχής. Ξεκινάμε με το Αμπουάζ (Amboise). Στην αυγή της 
αναγέννησης, ο πανίσχυρος μεσαιωνικός πύργος της Αμπουάζ παραχώρησε τη θέση του σε 
μία βασιλική κατοικία κατά την βασιλεία των Γάλλων βασιλέων Κάρολου Η΄ και 
Φραγκίσκου Α΄. Επίσκεψη των βασιλικών διαμερισμάτων (με την εξαιρετική συλλογή 
επίπλων γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού), των επιβλητικών πύργων των ιπποτών και 
των όμορφων κήπων. Ακολουθεί η Μπλουά, πρωτεύουσα του Γαλλικού διαμερίσματος 
Λουάρ-ε-Σερ (Loir-et-Cher), που βρίσκεται στις όχθες του Λίγηρα, μεταξύ Ορλεάνης και 
Τουρ. Το διάσημο κάστρο της Μπλουά, που κάποτε ήταν μία από τις κατοικίες του 
Λουδοβίκου ΙΒ΄, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, ενώ μια λιθόκτιστη γέφυρα του 18ου 
αιώνα ενώνει τις όχθες του Λίγηρα. Κτισμένη σε δύο απόκρημνους λόφους, η πόλη είναι 



γεμάτη ελικοειδή απότομα δρομάκια, τα οποία συχνά καταλήγουν σε μεγάλες σκάλες. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Παρίσι. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
10η μέρα: Παρίσι - Μιλάνο 
Πρωινή αναχώρηση για τη Βόρεια Ιταλία, μέσω Μακόν, τούνελ Mont-Blanc και Αόστας, με 
μικρές στάσεις καθ΄ οδόν, για να φθάσουμε το βράδυ στην περιοχή του Μιλάνου. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
11η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα/Πλοίο 
Νωρίς το πρωί αφήνουμε την "πόλη των Εκθέσεων και της Μόδας" και μέσω Μπολόνιας 
φθάνουμε στην Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Πάτρα. Διαν/ση εν πλω. 
12η μέρα: Πάτρα - Αθήνα  
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση 

ΤΙΜΕΣ  ΑΝΑ  ΑΤΟΜΟ: 
ΣΕ  2ΚΛΙΝΑ  ΔΩΜΑΤΙΑ                                                   995 €   
TΡΙΤΟ  ΑΤΟΜΟ   ΕΩΣ  12  ΕΤΩΝ  ΣΕ  3ΚΛΙΝΟ            895 € 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ                                       385 €  
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:             

• Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ- ΑΝΚΟΝΑ-ΠΑΤΡΑ, σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες 
(ΑΒ4) με W.C.    
•  Εννέα  διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*sup., 4* 
• Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία, εκτός της 2ης μέρας (9 πρωινά, 8 δείπνα) 
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος με σύγχρονο 
πολυτελές πούλμαν 
• Τοπικός ξεναγός για την ξενάγηση στο Παρίσι και στο Μουσείο του Λούβρου 
• Έμπειρος αρχηγός-συνοδός  
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης. • Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα.  
• Ποτά στα προσφερόμενα δείπνα. 
• Φόροι ξενοδοχείων και check points: € 45  ανά άτομο. 
• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. 
 
 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ  ΕΙΝΑΙ  ΕΦΙΚΤΗ  Η  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΗΣ  ΚΑΜΠΙΝΑΣ, 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ  ΟΙ ΠΙΟ  ΚΑΤΩ  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ: 

ΤΙΜΕΣ  ΑΝΑ  ΑΤΟΜΟ  ΜΕ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ /  ΕΛΛΑΔΑ  -  ΙΤΑΛΙΑ -  ΕΛΛΑΔΑ  
=============================================================== 
ΑΒ2 /  2ΚΛΙΝΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ         65 €  //    Α2  /    2ΚΛΙΝΗ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ        85 € 
ΑΒ3  / 3ΚΛΙΝΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ         45 €  //    Α3  /    3ΚΛΙΝΗ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ        65 €  
Α4 /     4ΚΛΙΝΗ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ         35 €  
===================================================================== 


