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ΠΑΡΙΣΙ

XLPAR2

8 Μέρες
Αναχωρήσεις: 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8, 14/8, 21/8, 28/8
Με απευθείας πτήσεις της Cobalt
Λάρνακα – Παρίσι
CO 386
11:00 – 14:45
Παρίσι – Λάρνακα
CO 387
15:45 – 21:00
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΠΑΡΙΣΙ
Αναχώρηση από Λάρνακα για Παρίσι με απευθείας πτήση. Άφιξη στην Πόλη του Φωτός,
υποδοχή από τους αντιπροσώπους μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Υπόλοιπο της μέρας
ελεύθερο στην πόλη με τα υπέροχα αξιοθέατα, τα πολυκαταστήματα και την νυχτερινή ζωή.
Διανυκτέρευση
2η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για μια πρώτη γνωριμία με την ωραία πόλη του Παρισιού.
Στην πανοραμική μας ξενάγηση θα δούμε μεταξύ άλλων τον ξακουστό Πύργο του Αιφελ, την
Αψίδα του θριάμβου, τα Ηλύσια Πεδία, την Πλατεία Κονκόρτ και τέλος τον καθεδρικό ναό της
Παναγίας των Παρισίων στη Λατινική Συνοικία. Ακολούθως με ποταμόπλοιο θα κάνουμε μια
κρουαζιέρα στο Σηκουάνα από όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αρκετά αξιοθέατα του
Παρισιού. Απόγευμα ελεύθερο στη διάθεση σας. Διανυκτέρευση
3η – 6η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ
Πρόγευμα και μέρες ελεύθερες. Προτείνουμε επίσκεψη στο διάσημο μουσείο του Λούβρου, ένα
από τα μεγαλύτερα και δημοφιλέστερα μουσεία στον κόσμο όπου μεταξύ άλλων μπορείτε να
θαυμάσετε την Αφροδίτη της Μήλου, την Νίκη της Σαμοθράκης και την περίφημη Μόνα Λίζα.
Μπορείτε επίσης να κάνετε τις βόλτες σας στον ξακουστό λόφο της Μονμάρτης με τα γραφικά
μαγαζάκια και τους υπαίθριους καλλιτέχνες και ζωγράφους. Προτείνουμε επίσης και εκδρομές
εκτός Παρισιού, όπως στο ξακουστό Πάρκο του Αστερίξ, ή στην περίφημη DISNEYLAND όπου ο
Μίκη και η παρέα του σας περιμένουν για μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Ακόμη προτείνουμε
και μία εκδρομή στην κοιλάδα του Λίγηρα για να επισκεφθείτε και να θαυμάσετε τα υπέροχα
κάστρα της περιοχής. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ
Μέρα ελεύθερη στην διάθεση σας να την αξιοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Τα περίφημα
πολυκαταστήματα όπως η Galerie Lafayette και το Printemp σας περιμένουν για τα ψώνιας σας.
To βράδυ σας προτείνουμε το Παρίσι της νύχτας με τα περίφημα κέντρα το Moulin Rouge και το
Lido.
8η Μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση της
επιστροφής. Το όνειρο τελειώνει αλλά οι αναμνήσεις πάντα μένουν.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Παρίσι-Λάρνακα.
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
• Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά.
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•
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•

Διαμονή για 7 βράδια σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4 αστέρων με μπουφέ πρόγευμα.
Μεταφορές αεροδρόμιο-ξενοδοχείο-αεροδρόμιο.
Πανοραμική ξενάγηση του Παρισιού με ελληνόφωνα ξεναγό.
Μίνι κρουαζιέρα στο Σηκουάνα.
Έμπειρος αρχηγός/συνοδός από την Κύπρο.
Δημοτικός φόρος των ξενοδοχείων.
Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας
Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων.
• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά
• Φαγητό στο αεροπλάνο.
• Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημειώσεις:
● Οι προαιρετικές εκδρομές οργανώνονται από τον αντιπρόσωπο μας και γίνονται μόνο εφόσον
υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών με επιτόπου πληρωμή.
• Η ηλεκτρική παρέλαση πιθανόν να μην υπάρχει σε ορισμένες ημερομηνίες.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7
7/8, 14/8, 21/8, 28/8

ΔΙΠΛΟ

ΜΟΝΟ

ΠΑΙΔΙ

€799

€1.099

€499

