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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

Paris, je t’ aime! 

Αν δεν ήταν πόλη, θα ήταν έργο τέχνης. Ρομαντικό, ιστορικό, φιλότεχνο, γκουρμέ, 

κινηματογραφικό, ρετρό και συνάμα μοντέρνο, μα πάνω απ’ όλα, ζωντανό, το Παρίσι διατηρεί 

αναλλοίωτο τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του. Με τα μουσεία, τις πλατείες, τους κήπους, τα 

αρχοντικά, αλλά και τις μικρές γωνιές και τα στέκια που ύμνησαν οι μεγάλοι λογοτέχνες, η Πόλη 

του Φωτός σάς συστήνεται μέσα από το εξαιρετικό πρόγραμμα που ετοιμάσαμε. Ελάτε να 

ανακαλύψουμε την πιο αβανγκάρντ πόλη της Ευρώπης σε ένα υπέροχο ταξίδι που θα 

ανανεώσει την πίστη σας για τον ρομαντισμό και την ομορφιά της ζωής! 
 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

… εξερεύνηση στην πόλη του ρομαντισμού και του φωτός  

 

 

➢ Πτήσεις με Sky Express  

➢ Διαμονή σε ξενοδοχείo 4* Novotel Tour Eiffel / Mercure Paris La Defense    

➢ Μεστή ξενάγηση της πόλης του Παρισιού   

➢ Ξενάγηση στο παγκοσμίου φήμης μουσείο του Λούβρου   

➢ Ξενάγηση στο ανάκτορο των Βερσαλλιών και τους μεγαλοπρεπείς κήπους του 

➢ Εκδρομή με ξενάγηση στο εξαιρετικό κάστρο Φονταινεμπλώ 

➢ Ξενάγηση στο κάστρο Σαντιγί 

➢ Επίσκεψη στο μουσείο των Αρωμάτων Fragonard 

➢ Προαιρετική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα   

➢ Βόλτα & ξενάγηση στη γραφική Μονμάρτη 

➢ Δυνατότητα εκδρομής στη μαγευτική Ντίσνεϋλαντ 

➢ Επίσημος ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός / αντιπρόσωπος 

  



 

3          ΠΑΡΙΣΙ je t’ aime! Βερσαλλίες Φονταινεμπλώ Σαντιγί - 6 ημ. 

…εσείς το ξέρατε; 
 
 

Αυτά είναι τα πέντε καλύτερα μπιστρό στο Παρίσι! 
 

 
Δεν είναι μόνο ο Πύργος του Άιφελ, η Νοτρ Νταμ και το Λούβρο. Η καρδιά του Παρισιού χτυπάει 

στα αυθεντικά μπιστρό της πόλης. Με παραδοσιακή γαστρονομία και ακαταμάχητη ρετρό 

ατμόσφαιρα συμπυκνώνουν τη γεύση αλλά και την επίγευση ολόκληρης της γαλλικής 

κουλτούρας. 

 

Les Philosophes 

Τοπικές και οργανικές πρώτες ύλες εξαιρετικής ποιότητας και «τίμια» πιάτα σε ένα από τα πιο 

γνωστά μπιστρό της πόλης. Και πώς να μην είναι, αφού πίσω από την επιτυχία κρύβεται ένα 

από τα πιο δυνατά ονόματα της παριζιάνικης γαστρονομίας. Η γαλλική κρεμμυδόσουπα είναι 

το ακαταμάχητο πιάτο φαβορί για τις κρύες μέρες του χειμώνα.  

28 Rue Vieille du Temple 

 

Aux Bons Cru 

Αν και σχετικά νέα προσθήκη στην παριζιάνικη σκηνή, το Aux Bonsd Cru προσφέρει εν τούτοις 

παραδοσιακό ντεκόρ και ζεστή ατμόσφαιρα για μια αυθεντική εμπειρία μπιστρό. Το φιλέτο με 

σάλτσα μπερναντέζ καθώς και η «φλεγόμενη» κρέπα Suzette ανήκουν στα γευστικά highlights 

του μενού. 

54 rue Godefroy Cavaignac 
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Chez Georges 

Από το 1964 ως σήμερα, το αγαπημένο μπιστρό των Παριζιάνων συνεχίζει τη λειτουργία του 

με τιμονιέρηδες την τρίτη γενιά της οικογένειας Μπρουγιέ. Το μοσχαρίσιο φιλέτο με μαγιονέζα 

φτιαγμένη με οργανικά αυγά από την οικογενειακή φάρμα είναι μία από τις πολλές καλές 

επιλογές. Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τους περίφημους «μπαμπάδες με ρούμι», ένα από τα 

καλύτερα επιδόρπια που θα βρείτε σε μπιστρό. 

1 rue du Mail 

 

Café des Anges 

 

Ξύλινα πατιναρισμένα έπιπλα και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα σε ένα οικονομικό μπιστρό 

που συνδυάζει ένα πιο ευρύ μενού με επιλογές από γαλλική και ασιατική ακόμα κουζίνα. Το 

βράδυ αποτελεί στέκι του ανφάν γκατέ και των διάσημων προσωπικοτήτων της πόλης. 

66, rue de la Roquette 

 

Au Pied de Fouet 

Ένα από τα πιο καλά και οικονομικά μπιστρό, με τιμές στα ορεκτικά που αρχίζουν από 3 ευρώ 

και στα κυρίως πιάτα από 10 ευρώ. Μικρό αλλά με πολλές καλές επιλογές, το μενού του Au 

Pied de Fouet κρατάει τον παραδοσιακό μπιστρό χαρακτήρα. Πάπια κονφί, ταρτ τατέν καθώς 

και ποικιλίες με γαλλικά τυριά, αλλά και απλά, «μαμαδίστικα» πιάτα, δεν είναι να απορείς που 

είναι γεμάτο κάθε βράδυ.  

45 rue de Babylon 
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ΠΑΡΙΣΙ . . .  Je t’  aime!  

Βερσαλλίες Φονταινεμπλώ Σαντιγί  
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
Ημέρα 1η : Αθήνα - Παρίσι (πανοραμική ξενάγηση) 

Καφές και ζεστά κρουασάν στην Πόλη του Φωτός 

Υπάρχει άραγε καλύτερος τρόπος για να αρχίσει μια ξενάγηση στο Παρίσι, από μια επίσκεψη 

στο σήμα κατατεθέν της πόλης; Στη ρητορική αυτή ερώτηση απαντάμε φυσικά, όχι. Ο Πύργος 

του Άιφελ και το Τροκαντερό θα μας δώσουν μια πρώτη παριζιάνικη γεύση. Την ίδια στιγμή, η 

Αψίδα του Θριάμβου, η λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων που το βράδυ είναι γιορτινά 

φωτισμένη, το Μικρό και το Μεγάλο Παλάτι, η Πλας ντε λα Κονκόρντ, το εντυπωσιακό κτίριο 

της Όπερας, οι πολυσύχναστες λεωφόροι Grands Boulevards, το Μουσείο του Λούβρου με 

τις φημισμένες πυραμίδες του, η Γαλλική Ακαδημία, το Δικαστικό Μέγαρο, η νέα γέφυρα 

Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο, δίνουν το στίγμα της πόλης καθώς περνάμε μπροστά τους 

αφήνοντας επιφωνήματα θαυμασμού.  

Μπορεί η πυρκαγιά του 2019 να έπληξε σοβαρά τη στέγη του αγαπημένου καθεδρικό ναό της 

πόλης, όμως η Notre Dame (Παναγία των Παρισίων) δεν έχασε τίποτα από το στάτους της, 

συνεχίζοντας να στέκει αγέρωχη μπροστά στα αστραφτερά φλας που την απαθανατίζουν. Το 

Πάνθεον, οι πολύχρωμοι κήποι του Λουξεμβούργου, η καλλιτεχνική περιοχή Σαιν 

Ζερμαίν και η Σχολή Καλών Τεχνών θα απογειώσουν την παριζιάνικη αύρα της ξενάγησής 

μας προτού μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο. Το Παρίσι, στολισμένο με κάθε λογής φώτα, μας 

συστήνεται μέσα από τα μπαρ, τα εστιατόρια, τα καφέ και μας καλεί για μια ρομαντική έξοδο. 
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Ημέρα 2η : Παρίσι ( Λούβρo Κήποι Κεραμεικού Μονμάρτη)  

Προαιρετική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα 

Ανάμεσα στο Λούβρο και την Πλατεία Κονκόρντ, βρίσκεται ο πιο γνωστός δημόσιος κήπος της 

Γαλλίας, τον οποίο θα προσεγγίσουμε με το μετρο. Με ένα σωρό πανύψηλα δέντρα και υπέροχες 

ποικιλίες λουλουδιών, οι Κήποι του Κεραμεικού μας δίνουν την ευκαιρία για μια εξαιρετική πρωινή 

βόλτα που θα μας βγάλει ακριβώς μπροστά από την πόρτα του μεγαλύτερου μουσείου του κόσμου. 

Με περισσότερα από 30 χιλιάδες εκθέματα, το Λούβρο είναι από μόνο του μια Μέκκα τουριστικής 

προσέλευσης μέσα στο οποίο η Αφροδίτη της Μήλου και η Νίκη της Σαμοθράκης εκθέτουν όλο το 

μεγαλείο του ελληνικού πνεύματος, ενώ η Μόνα Λίζα του Ντα Βίντσι χαμογελά αινιγματικά ως 

αδιαφιλονίκητη ντίβα. Την ίδια στιγμή, διάσημοι πίνακες της Αναγέννησης, έργα του νεοκλασικισμού 

και του ρομαντισμού περιμένουν να πάρουν το μερίδιο θαυμασμού που τους αναλογεί στην 

ξενάγησή μας. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να παρατείνετε το χρόνο παραμονής σας στο 

μουσείο. 

Έξω από τις αίθουσες του Λούβρου όμως, το ολοζώντανο Παρίσι σας περιμένει να το εξερευνήσετε 

βήμα βήμα. Είτε επιλέξετε να περάσετε τη μέρα στις υπέροχες αγορές, είτε αποφασίσετε να ανεβείτε 

στο Παλαί ντε Σαγιώ για μια μοναδική φωτογραφία του Πύργου του Άιφελ, η πόλη με τους μεγάλους 

πολυσύχναστους δρόμους και τα μικρά δρομάκια είναι γεμάτη εκπλήξεις. Σχετικά κοντά βρίσκεται 

το Μουσείο d’ Orsay, στο οποίο στεγάζονται εκθέματα γλυπτικής, ζωγραφικής, αρχιτεκτονικής, 

φωτογραφίας και γραφικών τεχνών.  

Εναλλακτικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε μια όμορφη προαιρετική κρουαζιέρα 

στον Σηκουάνα όπου μέσα στα γραφικά bateaux θα κυλήσουμε απαλά κάτω από θρυλικές 

γέφυρες για να θαυμάσουμε τις πιο όμορφες γωνιές της πόλης. Κάνοντας τον γύρο του Ιλ ντε 

λα Σιτέ, η Παναγία των Παρισίων φαίνεται ομορφότερη από ποτέ!  

Το απόγευμα θα μεταβούμε με το μετρό στη γειτονιά του Βαν Γκονγκ, του Τουλούζ Λωτρέκ και 

του Πικάσο. Η γραφική Μονμάρτη με τη Βασιλική της Sacre Coeur, τα γραφικά σοκάκια και 

την πλατεία με τους ζωγράφους, μας δίνει μια αρκούντως καλλιτεχνική γεύση του Παρισιού που 

παρά την τουριστική απήχηση, μπορεί και κρατά ακόμα ζωντανό το μποέμ πνεύμα που το 

χαρακτηρίζει. Περιήγηση της περιοχής και ελεύθεροι στη συνέχεια να επιστρέψετε ότι ώρα σας 

εξυπηρετεί στο ξενοδοχείο. 
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Ημέρα 3η : Παρίσι ( Βερσαλλίες, Μουσείο Αρωμάτων Fragonard )  

Το άρωμα του ονείρου 

Το σημερινό πρωινό αφιερώνεται σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του Παρισιού 

κι όχι άδικα. Το Ανάκτορο και το Πάρκο των Βερσαλλιών -που χτίστηκαν κατόπιν εντολής 

του Λουδοβίκου του 13ου- όχι μόνο ανήκουν ανάμεσα στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της UNESCO, αλλά αποτελούν ένα από τα πιο σπουδαία ανάκτορα του κόσμου, 

σύμβολο της πιο εντυπωσιακής μορφής που πήρε ποτέ η λέξη πολυτέλεια. Το ανάκτορο 

έκτασης 63.154 τ.μ. περιλαμβάνει 700 δωμάτια και περισσότερα από 10.000 έργα τέχνης, ενώ 

οι περίφημοι Κήποι των Βερσαλλιών είναι ένα μοναδικό θαύμα κηπουρικής αρχιτεκτονικής που 

θα σας συναρπάσει.  

Επιστρέφοντας στο Παρίσι, το Μουσείο Αρωμάτων Φραγκονάρ κοντά στην Όπερα, 

επόμενος σταθμός  της σημερινής μέρας, θα μας παρασύρει σε ένα εξαίσιο οσφρητικό παιχνίδι. 

Από το κουτί των αρωμάτων της Μαρίας Αντουανέτας, ως τα «ξύδια», τα μικρά φιαλίδια με τις 

έντονες οσμές που βοηθούσαν τις γυναίκες να ανακτούν τις αισθήσεις τους μετά από 

περιστατικά λιποθυμίας λόγω των ιδιαίτερα σφικτών κορσέδων που φορούσαν, το αρχοντικό 

της οικογένειας Φραγκονάρ (που το 2018 συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο της άυλης 

πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO) έχει να μας αφηγηθεί πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες 

για την υψηλή τέχνη της παγκόσμιας αρωματοποιίας.   

Στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί προτείνουμε να περιηγηθείτε στις περίφημες παριζιάνικες 

αγορές που δίνουν πολλές εναλλακτικές για κάθε budget. Στη λεωφόρο Haussmann, τα 

διάσημα πολυκαταστήματα – ναοί της μόδας, Les Galleries Lafayette, αλλά και το Les 

Printemps προσφέρονται για αγορές ή απλά, window shopping.  

Κι αν οι περισσότεροι ποιητές και λογοτέχνες έχουν κάτι να πουν για τις περίφημες παριζιάνικες 

νύχτες, το βράδυ απλώνεται σαν υπόσχεση στην πόλη του Φωτός. Είτε παρακολουθήσετε το 

φαντασμαγορικό σώου του Paradis Latin, είτε αφεθείτε στις πλούσιες επάλξεις της νυχτερινής ζωής, 

το βέβαιο είναι πως η νύχτα στην πόλη θα σας συνεπάρει! 
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Ημέρα 4η : Παρίσι (Ημέρα ελεύθερη - προαιρετική εκδρομή Ντίσνεϋλαντ) 

Γινόμαστε πάλι παιδιά σ’ έναν κόσμο ξέφρενης φαντασίας 

Η Ωραία Κοιμωμένη κοιμάται ανενόχλητη ενώ ένας δράκος αναπνέει φωτιές, ο Τζακ Σπάροου 

μας απαγάγει σε ένα μαγικό ταξίδι με τους «Πειρατές της Καραϊβικής», ο Ιντιάνα Τζόουνς 

αναζητά ίχνη αρχαίων θησαυρών στη «Χώρα της Περιπέτειας», ενώ η Χιονάτη και οι Επτά 

Νάνοι θα μας ξεναγήσουν στην «Χώρα της Φαντασίας». Τα πάντα στην Ντίσνεϋλαντ είναι 

εφικτά! Δίπλα από το πάρκο της Ντίσνεϋλαντ, ένας άλλος, εξίσου μαγικός κόσμος, αυτός του 

κινηματογράφου και της τηλεόρασης μας περιμένει να τον ανακαλύψουμε. Το Πάρκο Walt 

Disney Studios αποτελείται από 4 θεματικές ενότητες που προτείνουν υπέροχα θεάματα 

όπως τα Crush’s Coaster, το Stitch, το Rock n’ Roller Coaster κ.ά. Στην αποφώνηση της μέρας, 

ο Μίκυ και οι φίλοι του προσφέρουν ένα φαντασμαγορικό φινάλε γεμάτο λάμψη, χρώμα και 

ομορφιά και μας χαρίζει την αίσθηση πως -έστω και για λίγο- ξαναγίναμε και οι ίδιοι παιδιά. 

Επιστροφή το βράδυ στο Παρίσι. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η δήλωση συμμετοχής στην προαιρετική εκδρομή συνοδεύεται από προαγορά του εισιτηρίου 

εισόδου και είναι απαραίτητη από την Ελλάδα μαζί με την εγγραφή σας στο ταξίδι. 

Κόστος ανά ενήλικα 145€ για 1 πάρκο  / 170€ για 2 πάρκα.  

Κόστος ανά παιδί 138€ για 1 πάρκο / 162€ για 2 πάρκα. 

Περιλαμβάνεται μεταφορά προς/από το πάρκο (μίνιμουμ συμμετοχή 15άτομα) 

 

Δίπλα στο πάρκο υπάρχει σταθμός RER τραίνου για την περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε 

νωρίτερα στο Παρίσι με δικά σας έξοδα. 

 

Ημέρα 5η : Παρίσι ( κάστρο Φονταινεμπλώ – ελεύθερο απόγευμα στο Παρίσι) 

Πριν το ηλιοβασίλεμα 

 

Μεγαλοπρεπή ανάκτορα με επιβλητική αρχιτεκτονική, έργα τέχνης ανεκτίμητης αξίας, αμύθητα 
πλούτη και ιστορία. Αν όλο αυτό σας ακούγεται ενδιαφέρον, τότε η σημερινή μας εκδρομή 
έρχεται sur mesure στα μέτρα σας! 
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για το Φονταινεμπλώ. Μόλις 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά 

από το Παρίσι βρίσκεται η ιστορική πόλη της Γαλλίας. Στην καρδιά του τεράστιου δάσους 

στέκεται επιβλητικό το περίφημο ιστορικό ανάκτορο Φονταινεμπλώ (Fontainebleau 

Chateau), το μόνο βασιλικό ανάκτορο το οποίο κατοικούταν για επτά συνεχόμενους 

αιώνες. Γνωστό για τον εσωτερικό του διάκοσμο από την εποχή της Αναγέννησης καθώς και 

την εξαιρετική συλλογή έργων τέχνης, το παλάτι στο οποίο κατοίκησε ο Ναπολέων 

Βοναπάρτης, έχει ανακηρυχθεί από την Ουνέσκο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.  

Επιστροφή στο Παρίσι και χρόνος ελεύθερος να απολαύσετε το υπόλοιπο της ημέρας. Στη 

γοητευτική περιοχή Μαραί στη δεξιά όχθη του Σηκουάνα, βρίσκεται το διάσημο Centre Georges 

Pompidou στο οποίο στεγάζεται το Μουσείο Σύγχρονης & Μοντέρνας Τέχνης. Περπατώντας προς 

την αριστοκρατική Πλατεία των Βοσγίων, ανάμεσα σε μερικά από τα πιο παλιά αρχοντικά, θα 

συναντήσετε και το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκό.  

Καφές σε ένα από τα μοδάτα καφέ του Μαραί, βόλτα στη Ρου ντε Ριβολί, ή εξόρμηση στην 

αριστερή όχθη του Σεν Μισέλ. Στα μικρά μπιστρό της περιοχής γύρω από τη Νοτρ Νταμ 

μπορείτε να γευτείτε εξαίσιο φοντί τυριών και λαχταριστές κρεμμυδόσουπες συνοδεία φρέσκου 

μποζολέ. Πέρα από τα κρουασάν και τις τάρτες, μια επίσκεψη στο καταφύγιο όλων των 

βιβλιόφιλων, Shakespeare and Company, θα σας κάνει να γευτείτε το πιο ρομαντικό 

πρόσωπο του Παρισιού.  

Ένα απογευματινό Kir Royal στα καφέ δίπλα στο Hotel de Ville, σημείο που σύχναζαν οι 

σουρεαλιστές είναι ό,τι πρέπει λίγο πριν καταλήξετε στα σκαλιά της Βασιλικής της Sacre Coeur 

για να απολαύσετε ένα από τα πιο ρομαντικά ηλιοβασιλέματα της ζωής σας.  

 

Ημέρα 6η : Παρίσι Κάστρο Σαντιγί – Αθήνα ή Θεσσαλονίκη 

Θα έχουμε πάντα το Παρίσι! 

Μετά το πρόγευμα κι έχοντας έτοιμες τις αποσκευές μας, αναχωρούμε για τον τελευταίο σταθμό 

του ταξιδιού μας προτού καταλήξουμε στο αεροδρόμιο για την επιστροφή μας στην Ελλάδα. 

43 χιλιόμετρα βόρεια του Παρισιού, στην πόλη Σαντιγί, βρίσκεται το ομώνυμο κάστρο (Château 

de Chantilly) που θα θαυμάσουμε εξωτερικά, ένα ιστορικό μνημείο εξαιρετικής ομορφιάς, 

αριστούργημα του αρχιτέκτονα Ζαν Ωμπέρ. 

Γεμάτοι όμορφες εικόνες παίρνουμε την πτήση για την Ελλάδα. Μπορεί να φεύγουμε από την 

Πόλη του Φωτός, όμως η ανανέωση της πίστης στον ρομαντισμό και την ομορφιά της ζωής 

είναι αρκετή για να ξέρουμε πως μέσα μας «θα έχουμε πάντα το Παρίσι».  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι. 
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ΠΤΗΣΕΙΣ 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

1η μέρα Αθήνα – Παρίσι 10.45 13.05 

6η μέρα Παρίσι – Αθήνα 14.00 18.00 

 

  Θεσσαλονίκη - Αθήνα  07.00 07.55 

   Αθήνα – Θεσσαλονίκη 20.40 21.35 

 

 

ΤΙΜΕΣ 
 

 

Παιδί έως 11 ετών στο ίδιο δωμάτιο με δύο (2) ενήλικες = -120€ 
 

Το  Ταξίδι σας προσφέρει: 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια με την Sky Express Αθήνα Παρίσι Αθήνα 

➢ Διαμονή σε 4* ξενοδοχείο Novotel Tour Eiffel / Mercure la Defense ή παρόμοια 

➢ Πρωινό μπουφέ καθημερινά 

➢ Ξενάγηση στην πόλη του Παρισιού και στο μουσείο του Λούβρου 

➢ Ξενάγηση στις Βερσαλλίες 

➢ Ξενάγηση στο μεγαλοπρεπές ανάκτορο του Φονταινεμπλώ 

➢ Ξενάγηση στο εξαιρετικό κάστρο Σαντιγί 

➢ Είσοδοι στο μουσείο του Λούβρου και στο ανάκτορο των Βερσαλλιών 

➢ Περιήγηση στην γραφική Μοντμάρτη 

➢ Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

➢ Ελληνόφωνο τοπικό ξεναγό/ αντιπρόσωπο 

➢ Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες  

Ταξίδι 
Διατροφή 

 
Αναχώρηση 

  

 
Ξενοδοχεία 

 
2κλ 1κλ Φόροι Παρατηρήσεις 

ΠΑΡΙΣΙ 
je t’ aime! 

 
Βερσαλλίες 

Φονταινεμπλώ 
Σαντιγί 

 
6 ημέρες 

 
πρωινό 

7,14,20,28/7 
 

3,10,17,24, 

31/8 

Mercure la 
Defense 4* 

745 +350 

+250 

Περιλαμβάνονται 
είσοδοι πόλεων. 

  
Επιπλέον +40€ 
είσοδοι Λούβρο 
και Βερσαλλίες 
πληρωτέοι από 

Ελλάδα (δωρεάν 
έως 25ετών) 

Novotel Tour 
Eiffel 4* 

795 +380 

 

8, 22, 

29/9 

 

Mercure la 
Defense 4*  

835 +380 

Novotel Tour 
Eiffel 4* 

895 +500 
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 

 

× Είσοδοι σε μουσεία / αξιοθέατα & κόστος υποχρεωτικής υπηρεσίας ενοικίασης ακουστικών 

περίπου 3€ το άτομο, όπου αυτή απαιτείται. ΕΙΔΙΚΑ σε Λούβρο & Βερσαλλίες απαιτείται 

προαγορά εισιτήριων και το συνολικό αντίτιμο των +40€ το άτομο μαζί με τα 

ακουστικά καταβάλλεται υποχρεωτικά στην Ελλάδα.  

× Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι επί τόπου στο ξενοδοχείο, περίπου 3€ ανά άτομο/νύχτα 

× Φιλοδωρήματα / αχθοφορικά 

× Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο 

 

 
 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
 

• Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα maximum 15ετίας σε καλή κατάσταση 

 

 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
 
 

Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους 

γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας www.roundtravel.gr καθώς και στα έντυπά 

μας και να έχετε υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής. 

http://www.roundtravel.gr/

