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ΓΑΛΛΙΑ ΄Μαγεία & Ρομαντισμός΄ 
10 ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 9/8 ΕΩΣ 18/8 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΙΣΙ (4 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ) – DISNEYLAND – ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ  
ΦΟΝΤΑΙΝΕΜΠΛΩ  – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΚΟΛΜΑΡ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΗΜΕΡΑ 1Η : ΠΛΟΙΟ Συγκέντρωση στο Νέο Λιμάνι ώρα 11.30 πρωινή . Φόρτωση αποσκευών , 

συνάντηση με τον αρχηγό της εκδρομής  διατυπώσεις , έλεγχος  ,επιβίβαση στο πλοίο , τακτοποίηση 

στις καμπίνες και ώρα 14.30 απόπλους . Εξερευνήστε τους χώρους του πλοίου , μελετήστε το 

πρόγραμμα και τις πληροφορίες  για τα μέρη που θα επισκεφτούμε . Διαν/ση εν πλω .  

ΗΜΕΡΑ 2Η: ΑΝΚΟΝΑ – ΑΟΣΤΑ  Άφιξη στην Ανκόνα , αποβίβαση και μέσω αυτοκινητόδρομου 

κατευθυνόμαστε προς την περιοχή της Αόστα στα σύνορα με την Ελβετία . Άφιξη και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Διαν/ση . 

ΗΜΕΡΑ 3Η: ΑΟΣΤΑ – ΓΕΝΕΥΗ –ΠΑΡΙΣΙ Πρωινό και αναχώρηση ώρα 08.30 μέσω του τούνελ του 

Αγίου Βενάρδου θα περάσουμε στην Ελβετία και την Γενεύη όπου θα έχουμε σύντομη περιήγηση 

στην πόλη ( καθεδρικό ναό, κτίριο Ο.Η.Ε. ,Όπερα , Υδάτινο πίδακα της λίμνης Λεμάν ) αναμνηστικές 

φωτογραφίες και αναχώρηση για την Γαλλική πρωτεύουσα το όμορφο Παρίσι . Άφιξh, τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας , πρώτη γνωριμία . Διαν/ση .  

ΗΜΕΡΑ 4η: ΠΑΡΙΣΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ- ΜΟΝΜΑΡΤΗ Πρωινό και ώρα 08.30 

ξεκινούμε να γνωρίσουμε την «πόλη του φωτός» . Ο εμβληματικός Πύργος του Αιφελ , το 

Τροκαντερό , η Αψίδα του Θριάμβου , η λεωφόρος των Ηλίσιων Πεδίων, το Μικρό και Μεγάλο 

Παλάτι, η Όπερα,  η Πλας ντε λα Kονκόρτ,  η Γαλλική Ακαδημία , το Δικαστικό μέγαρο , η γέφυρα 

Πόντ Νέφ, το Δημαρχείο , η Παναγία των Παρισίων, το Πάνθεον, οι κήποι του Λουξεμβούργου και 

άλλα πολλά. Επίσκεψη ξενάγηση στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου το Λούβρο όπου βρίσκονται οι 
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τρείς ντίβες , η Αφροδίτη της Μήλου ,  η Νίκη της Σαμοθράκης που εκθέτουν όλο το μεγαλείο του 

ελληνικού πνεύματος ενώ η Μόνα Λίζα του Ντα Βίντσι χαμογελά αινιγματικά. Ακόμα διάσημοι πίνακες 

της Αναγέννησης , έργα του νεοκλασικισμού και του ρομαντισμού συμπληρώνουν την ξενάγηση μας 

στο μοναδικό αυτό μουσείο . Έξω από τις αίθουσες του Λούβρου όμως το ολοζώντανο  Παρίσι σας 

περιμένει για βόλτες και αγορές. Χρόνος λοιπόν ελεύθερος για εξερεύνηση , φωτογραφίες, αγορές. Το 

απόγευμα θα βρεθούμε στην γειτονιά του Βαν Γκογκ και του Πικάσο την ρομαντική Μονμάρτη με τα 

γραφικά σοκάκια και την πλατεία με τους ζωγράφους , την Βασιλική της Sacre Coeur και μας δίνει μια 

καλλιτεχνική γεύση του Παρισιού, με το μποέμ κλίμα που την χαρακτηρίζει. Έτσι θα κλείσουμε 

όμορφα και ρομαντικά μια πολύ γεμάτη και άκρως ενδιαφέρουσα μέρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας. Διαν/ση  

ΗΜΕΡΑ 5Η: DISNEYLAND ή ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ Για όσους δεν ακολουθούν ελεύθερη μέρα για 

εξερεύνηση και αγορές . Πρωινό και γινόμαστε πάλι παιδιά σε ένα κόσμο ξέφρενης φαντασίας . Η 

Ωραία Κοιμωμένη, Οι Πειρατές της Καραϊβικής, ο Ιντιάνα Τζόουνς στην Χώρα της Περιπέτειας, Η 

χιονάτη και οι 7 νάνοι, Ο Μίκυ και οι φίλοι του θα μας ξεναγήσουν στην Χώρα της Φαντασίας και θα 

μας χαρίσουν την αίσθηση πως έστω και λίγο γυρίσαμε πίσω στα παιδικά μας χρόνια. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας, λίγη ξεκούραση και το βράδυ (προαιρετικά) μπορείτε να παρακολουθήσετε το 

φαντασμαγορικό σόου του Μουλέν Ρούζ. Διαν/ση. 

ΗΜΕΡΑ 6η : ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ – ΦΟΝΤΑΙΝΕΜΠΛΩ – ΠΑΡΙΣΙ Μεγαλοπρεπή  ανάκτορα, επιβλητική 

αρχιτεκτονική, έργα τέχνης, ιστορία κάνουν την μέρα μας άκρως ενδιαφέρουσα. Στη καρδιά του 

τεράστιου δάσους 60 χλμ από το Παρίσι βρίσκεται το περίφημο ιστορικό ανάκτορο Φονταινεμπλω, το 

μόνο βασιλικό ανάκτορο που κατοικούνταν για επτά συνεχόμενους αιώνες. Γνωστό για το εσωτερικό 

του διάκοσμο από την εποχή της Αναγέννησης και στην συλλογή έργων τέχνης , το παλάτι του 

Ναπολέοντα Βοναπάρτη έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας  από την 

UNESKO. Επόμενη επίσκεψη το Ανάκτορο και το πάρκο των Βερσαλλιών που χτίστηκαν από τον 

Λουδοβίκο τον 13ο. Επίσης Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και είναι σύμβολο 

πολυτέλειας καθώς περιλαμβάνει 700 δωμάτια,  10.000 έργα τέχνης ενώ οι περίφημοι κήποι του είναι 

ένα θαύμα κηπουρικής αρχιτεκτονικής θα σας συναρπάσει. Το απόγευμα μας ελεύθερο να 

περιηγηθείτε στις περίφημες παριζιάνικες αγορές Lafayette, Printempo ή εναλλακτικά μπορείτε να 

κάνετε μια κρουαζιέρα στον Σικουάνα (προαιρετικά) με τα γραφικά Bateaux mousse. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας . Διαν/ση . 

ΗΜΕΡΑ 7Η :ΠΑΡΙΣΙ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ  Πρωινό και ώρα 08.30 αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 

Αλσατίας και έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης την όμορφη πόλη του Στρασβούργου την οποία θα 

περιηγηθούμε με την άφιξή μας. Η πόλη είναι χτισμένη στην δυτική όχθη του Ρήνου και διασχίζεται 

από τον παραπόταμο του Ιλλ. Είναι η μία από τις δύο έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η έδρα 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων , καθώς και έδρα τριών από τα πιο 

σημαντικά πανεπιστήμια της Γαλλίας . Θα δούμε λοιπόν την Πλατεία Kleber, το επιβλητικό παλάτι 

Aubette, το άγαλμα του Γουτεμβέργιου, τον καθεδρικό ναό της Παναγίας, το Ανάκτορο Ροάκ κ.α.  
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Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας  και το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο  για βόλτες, φωτογραφίες, 

εξερεύνηση. Οπωσδήποτε αξίζει μια επίσκεψη στην ωραιότερη συνοικία της πόλης την Petite France 

(Μικρή Γαλλία). Δείπνο, διαν/ση. 

ΗΜΕΡΑ 8Η : ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ- ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΠΑΡΜΑ Πρωινό και ώρα 08.00 αναχώρηση 

διασχίζοντας μια υπέροχη διαδρομή στην Ελβετία θα βρεθούμε στην κουκλίστικη Λουκέρνη με την 

χαρακτηριστική ξύλινη γέφυρα και το μνημείου του Λιονταριού . Σύντομη περιήγηση και συνεχίζουμε 

την διαδρομή μας με τα  καταπράσινα τοπία να μας συνοδεύουν . Το βραδάκι θα φτάσουμε στην 

περιοχή της Πάρμα . Τακτοποίηση στα δωμάτια μας, ξεκούραση. Διαν/ση .  

ΗΜΕΡΑ 9Η : ΠΑΡΜΑ – ΑΝΚΟΝΑ – ΠΛΟΙΟ  Πρωινή αναχώρηση για Ανκόνα. Διατυπώσεις, έλεγχος, 

επιβίβαση στο πλοίο, απόπλους, ξεκούραση. Το βράδυ απολαμβάνοντας το δείπνο, δώρο του 

γραφείου μας κάνουμε τον απολογισμό και ανταλλάσσουμε εντυπώσεις από το ταξίδι μας. Διαν/ση εν 

πλω . 

ΗΜΕΡΑ10η : ΠΑΤΡΑ Απολαμβάνουμε το ταξίδι μας στο Ιόνιο. Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας, 

αποβίβαση .  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής στη σειρά των επισκέψεων χωρίς βέβαια 

παραλείψεις 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για την συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η ταυτότητα νέου τύπου (με αγγλικούς 

χαρακτήρες) τελευταίας 15ετίας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ το οποίο και θα πρέπει να μας 

προσκομίζεται κατά την επικύρωση κρατήσεων για συμπλήρωση στοιχείων σε καταστάσεις που είναι 

απαραίτητες για τα σύνορα. 

 

ΕΞΥΠΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ : Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο 

δωμάτιο για κρατήσεις έως 10/07  : 810,oo€  

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο για 

κρατήσεις από 11/07  : 845,oo€  

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ( μόνο για ξενοδοχεία ) 240,οο€ 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  

1. Μεταφορές , περιηγήσεις με το πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα 

2. Εισιτήρια πλοίου σε καμπίνες ΑΒ4 ( εσωτερικές τετράκλινες με μπάνιο ) ΠΑΤΡΑ – 

ΑΝΚΟΝΑ – ΠΑΤΡΑ  

3. Εισιτήριο πλοίου για το πούλμαν  

4. Επτά (7) διαν/σεις σε ξενοδοχεία 3* και 4* 2 Ιταλία , 5 Γαλλία (1 Αόστα, 4 Παρίσι 

, 1Στρασβούργο, 1 Πάρμα)  

5. Επτά πρωινά (7) στα ξενοδοχεία . 

6. Έμπειρο αρχηγό του γραφείου με ξενάγηση όλες τις ημέρες 

7.  Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός στο Παρίσι και το μουσείο Λούβρο  

8. Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης  

9. Ενημερωτικά έντυπα  

10. ΦΠΑ  

ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 ΔΕΙΠΝΑ  

Ένα (1) Στρασβούργο και ένα (1) στο πλοίο (επιστροφή)  

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων , χώρων , την είσοδο στην Disneyland , τα εισιτήρια 

προπληρώνονται στην Ελλάδα (για αυτό πρέπει να το δηλώνετε με την συμμετοχή στην εκδρομή) 

ποτά στα προσφερόμενα δείπνα , φιλοδωρήματα και γενικώς ότι ρητά δεν αναγράφονται στα 

περιλαμβανόμενα . 

Παρατήρηση! Οι είσοδοι για την Disneyland καθώς και το μουσείο του Λούβρου προαγοράζονται με 

προ κράτηση & ραντεβού εισόδου για αποφυγή ουράς κατά την είσοδο για αυτό θα πρέπει να 

δηλώνετε  την πρόθεσή σας με την συμμετοχή σας και να προπληρώνονται στο γραφείο 

Είσοδος στο Μουσείο του Λούβρου (30€). 
Είσοδος στο Πάρκο της Disney( 1 πάρκο) κόστος κατ ’άτομο : ενήλικας 100,οο€ / παιδί  

έως 11 ετών  94,οο€. Σε περίπτωση αύξησης η αναπροσαρμογή τιμών την επιβαρύνεται ο 
πελάτης 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΜΠΙΝΩΝ : Σε περίπτωση χρήσης διαφορετικής καμπίνας από την τετράκλινη εσωτερική θα 

πρέπει να το δηλώνεται άμεσα και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θα διατεθεί με την ανάλογη επιβάρυνση. 

Στις 4κλινες καμπίνες μοιράζονται οι άντρες με τους άντρες και οι γυναίκες με τις γυναίκες εκτός και αν είναι 

μια παρέα κοινοί φίλοι και θέλουν να χρησιμοποιήσουν από κοινού την 4κλινη καμπίνα. 

ΑΒ2  2κλινη Εσωτερική επιβάρυνση  65€ ανά άτομο και για τις δύο διαδρομές  

Α2  2κλινη Εξωτερική επιβάρυνση  85€ ανά άτομο και για τις δύο διαδρομές 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τα 

παρακάτω :    

 

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής ποσού 

300,οο€ κατ’ άτομο σε μετρητά ή απευθείας κατάθεση του ποσού στους 

τραπεζικούς λογαριασμούς του γραφείου των τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ALPHA 

BANK έως 10/7/22. 
Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 29/7/22 υποχρεωτικά είτε με μετρητά 

είτε με πιστωτική – χρεωστική κάρτα διότι σύμφωνα με το νέο φορολογικό 

κώδικα τα πάντα θα πρέπει να φαίνονται προεξοφλημένα  πριν την 

αναχώρηση οποιασδήποτε εκδρομής και ιδιαίτερα στις αναχωρήσεις του 

εξωτερικού.   

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για να μπορέσετε να συμμετέχετε στην εκδρομή θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας 

υποχρεωτικά στις διαδρομές με το πούλμαν και στο πλοίο. Σας ενημερώνουμε ότι στα λεωφορεία 

μας έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως απολύμανση, καθαριότητα, αερισμός τα οποία 

θα επαναλαμβάνονται τακτικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού όπως και επίσης διαθέτουν 

κλιματισμό και εισερχόμενου αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον και όχι ανακυκλώμενο από το 

εσωτερικό περιβάλλον.  

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία προπληρώνονται από το γραφείο  και δεν 

δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο (ακόμη και υγείας ) ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία εξωτερικού και  σε 

υψηλές περιόδους γι’ αυτό και σας παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις ακύρωσης : 

  
 Για ακύρωση από 15/07/22 έως 29/7/22 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 

300,οο€ κατ’ άτομο 
 Για ακύρωση από 30/7/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της εκδρομής 

υπάρχουν ακυρωτικά 100% και θα πρέπει να καταβληθεί στο γραφείο εξολοκλήρου 

το ποσό συμμετοχής της εκδρομής εκτός και  ο πελάτης αντικαταστήσει τις θέσεις 
με δικά του άτομα. 

 

Η επικύρωση συμμετοχής με προκαταβολή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του γραφείου μας 

σημαίνει ταυτόχρονα την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων συμμετοχής και των γενικών 

παρατηρήσεων που ισχύουν για τα οργανωμένα ταξίδια. Θα τους βρείτε αναρτημένους στην 

ιστοσελίδα μας www.georgadastravel.gr και επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε από το γραφείο μας. 
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