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Πόλη συνδεδεμένη με την κομψότητα, τους μεγάλους οίκους 
μόδας, τα αρώματα και τα καλλυντικά, την ρομαντική και 
ερωτική ατμόσφαιρα, τα διάσημα καμπαρέ, την όπερα, τα 

μουσεία, τις μπουτίκ κορυφαίων Γάλλων σχεδιαστών. 
Μια πόλη που δεν την χορταίνεις ποτέ, κάθε 

φορά είναι σαν την … πρώτη φορά! 
Ξεκινήστε από τις ιστορικές και γραφικές συνοικίες της 
“Πόλης του Φωτός”. Επισκεφθείτε τη Μονμάρτρη, στέκι 

του Πικάσο, του Μπρακ, του Λωτρέκ, περιπλανηθείτε στο 
Καρτιέ Λατέν, κέντρο της διανόησης και έδρα μερικών από 
τα πιο φημισμένα γαλλικά πανεπιστήμια και συνεχίστε τον 

περίπατό σας στο Σαιντ Ζερμαίν, μια ακόμη γραφική συνοικία 
του Παρισιού. Μην παραλείψετε το χαρακτηριστικότερο 

μνημείο της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Με 300 μέτρα 
ύψος και 7.000 τόνους σίδερο, δεν μπορεί παρά να 

τραβήξει το βλέμμα ακόμη και του πιο αφηρημένου. 
Την περιήγησή σας στο Παρίσι της τέχνης και των 

μνημείων θα ολοκληρώσει το Μουσείο του Λούβρου, 
το μεγαλύτερο του κόσμου, που εκθέτει 35.000 έργα 
τέχνης - μόλις δηλαδή το 8% των αποκτημάτων του, 

τα οποία υπολογίζονται σε 445.000 κομμάτια!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ-ΑΘΗΝΑ	με	AEGEAN,	AIR FRANCE,	SKY EXPRESS
•	 Πέντε	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχείο	της	επιλογής	σας
•	 Πλουσιοπάροχο	μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά
•	 Μεταφορές,	εκδρομές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	βάσει	προγράμματος
• Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	check	points,	parking,	φόροι	πόλεων,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	+ € 250
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη	και	από	άλλες	πόλεις:	€	100	με	
	 την	SKY EXPRESS	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	80	και	από	άλλες	πόλεις:
	 €	150	με	AEGEAN	(ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	(Λούβρο:	€	27-30,	Disneyland:	
	 €	99	ενήλικας/€	94	παιδί	κάτω	των	12	ετών	το	ένα	πάρκο	περίπου
	 €	124	ενήλικας/€	119	παιδί	κάτω	των	12	ετών	και	τα	2	πάρκα	μαζί	περίπου)	
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

ΠΑΡΊΣΊ
DISNEYLAND
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Παρίσι,	Ξενάγηση	
2η μέρα:
Παρίσι	-	Λούβρο,	Παλαί	Ρουαγιάλ,	Πλατεία	Βαντόμ,	
Μουσείο	αρωμάτων	Φραγκονάρ
3η μέρα:
Παρίσι,	Ελεύθερη	μέρα,	Προαιρετική	εκδρομή	στη	
Νορμανδία	
4η μέρα:
Παρίσι,	στο	Βασίλειο	της	Disneyland
5η μέρα:
Παρίσι,	Ελεύθερη	μέρα
6η μέρα:
Παρίσι	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

6 μέρες από  565€Αναχωρήσεις:  25 Ιουνίου, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 29, 30 Ιουλίου,
2, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 Αυγούστου, 3 Σεπτεμβρίου

Πτήσεις με την Aegean, Air France & Sky Express:
1η μέρα	Αθήνα	-	Παρίσι:	06:00	-	08:30	/	AF	1033
6η μέρα	Παρίσι	-	Αθήνα:	20:45	-	00:55	/	AF	1032

1η μέρα	Αθήνα	-	Παρίσι:	10:45	-	13:05	/	GQ	900
6η μέρα	Παρίσι	-	Αθήνα:	14:00	-	18:00	/	GQ	901

1η μέρα Παρίσι	-	Αθήνα:	08:20	-	10:55	/	A3	610
6η μέρα	Παρίσι	-	Αθήνα:	20:40	-	00:45	/	A3	615

• Εξαιρετικές απ΄ ευθείας πτήσεις	με
 AEGEAN	ή		AIR FRANCE	ή	SKY EXPRESS

•	 Λεπτομερής	ξενάγηση	στο	Παρίσι

•	 Ξενάγηση	στο	περίφημο	μουσείο του 
 Λούβρου	με	επίσημο	ελληνόφωνο	ξεναγό

•	 Επίσκεψη	στο	μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων 
 Φραγκονάρ	-	μύηση	στα	μυστικά	της	αρωματοποιίας

•	 Δυνατότητα	απόδρασης	στη	Νορμανδία 
	 με	επισκέψεις	στις	γραφικές	πόλεις	
 Ονφλέρ, Ντωβίλ και Τρουβίλ

•	 Επίσκεψη	στο	Βασίλειο της Disneyland

•	 Πλουσιοπάροχο	μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά

•	 Εμπειρότατος	Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας

TRAVEL AT A GLANCE:


