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Ηράκλειο Παρίσι Disney

Αναχωρήσεις: 27/11, 04/12, 08/12, 11/12, 05/01

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο DISNEYLAND – ΠΑΡΙΣΙ

6 ΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ .
(--- 2 διανυκτερεύσεις στο htl Dream Castle / Eurodisney ---)

1η Μέρα : ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΠΑΡΙΣΙ
Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Παρίσι . Άφιξη , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και
ελεύθερος χρόνος , για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη του φωτός .
2η Μέρα : ΠΑΡΙΣΙ
Μετά το πρωινό , ξεκινάμε μαζί με τον Ελληνόφωνο ξεναγό μας για την πανοραμική
ξενάγηση του Παρισιού. Θα δούμε το νησάκι ΛαΣιτέ, την Σχολή Καλών Τεχνών, το
Νομισματοκοπείο, την Παναγία των Παρισίων, την πλατεία Ομονοίας, τον Τάφο του
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Ναπολέοντα, το Πάνθεον, το Τροκαντερό, τον ξακουστό Πύργο του Άιφελ, την εκκλησία της
Μαρίας Μαγδαληνής, το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, τα Ηλύσια Πεδία .Μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας .
Το απόγευμα σας προτείνουμε να επιβιβαστείτε σε ένα από τα γραφικά πλοιαράκια που
εκτελούν κρουαζιέρες στον ποταμό. Στην συνέχεια μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα
φημισμένα πολυκαταστήματα του Παρισιού όπως τα GALLERIES LAFAYETTE, τα
PRIΝTEMPS.Διαν/ση.
3η Μέρα : ΛΟΥΒΡΟ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στο ανάκτορο μουσείο του Λούβρου, το οποίο
φιλοξενεί παγκόσμια αριστουργήματα τέχνης, όπως η Τζοκόντα, η Αφροδίτη της Μήλου, η
Νίκη της Σαμοθράκης κ.ά.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το παλάτι των Βερσαλλιών με τα βασιλικά διαμερίσματα και
την αίθουσα των κάτοπτρων όπου υπογράφηκε η συνθήκη των Βερσαλλιών το 1919.
Συνεχίζουμε στους πανέμορφους κήπους με τις υπέροχες λιμνούλες και το μικρό και
μεγάλο Τριανόν. Μετά το τέλος των ξεναγήσεων είμαστε ελεύθεροι στην περιοχή της
Όπερας για φαγητό η ψώνια .
4η Μέρα : ΠΑΡΙΣΙ -EURO DISNEY
Πρόγευμα και μεταφορά στην Disneyland. Η επίσκεψη στον κόσμο της φαντασίας και του
παραμυθιού θα σας μείνει αξέχαστη. Ξεκινώντας μια βόλτα με το τραινάκι θα δείτε
πανοραμικά ολόκληρο το Πάρκο. Στη συνέχεια περπατήστε στην MAIN STREET, στους
Πειρατές, στον PETER PAN, DISCOVERY LAND, STAR TOUR, στον Πύργο της Ωραίας
Κοιμωμένης, το βουνό των Κεραυνών με τον Ιντιάνα Τζόουνς. Διανυκτέρευση στο
ξενοδοχείο μας στην Disneyland .
5η Μέρα : DISNEYLAND
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα στην Disneyland. Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας στην
Disneyland .
6η Μέρα : ΠΑΡΙΣΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Μετά το πρωινό η σημερινή μέρα είναι ελεύθερη .Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο
για την πτήση προς Ηράκλειο .

Αναχωρήσεις
27/11
04/12
08/12
11/12
05/01

2 κλινο
589
549
549
549
639

Παιδικό
519
479
479
479
569
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ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

- Αερ/κά εισ/ρια ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΑΡΙΣΙ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ μέσω Αθήνας
- Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο του Παρισιού
- Οι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* στο Παρίσι με πρωινό.
- 2 διανυκτερεύσεις στην Disneyland σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό ( htl MAGIC CIRCUS
4* η παρόμοιο ).
- Πανοραμική ξενάγηση Παρισιού με Ελληνόφωνο ξεναγό
- Επίσκεψη στις Βερσαλλίες και το Λούβρο.
- Μεταφορά στην Euro Disney
- 1 χειραποσκευή των 10 κιλών ανά άτομο
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :

-

Οι φόροι των αεροδρομίων 145 Ε .
Είσοδοι στην Disneyland.
Είσοδοι σε Λούβρο, Βερσαλλίες
Δημοτικός φόρος, πληρώνετε επί τόπου από τους πελάτες
Κόστος αποσκευής
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1.
2.
3.
4.
5.

Τυχόν αλλαγή των αερ/κων ναύλων επηρεάζει τις παραπάνω τιμές πακέτου .
Η παιδική τιμή ισχύει για παιδιά κάτω των 12 ετών μαζί με 2 ενήλικες .
Στο Λούβρο και τις Βερσαλλίες δεν γίνεται εσωτερική ξενάγηση .
Η σειρά των ημερών και των ξεναγήσεων δύναται να αλλάξει .
Το πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιηθεί και αντιστρόφως
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