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10 ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΕΛΒΕΣΙΑ - ΠΑΡΙΙ - ΑΛΑΣΙΑ 
 

 

ΝΟΒΑΡΑ - ΑΟΣΑ - ΓΔΝΔΤΖ - ΠΑΡΗΗ - EURODISNEY - 
ΝΟΡΜΑΝΓΗΑ - ΣΡΑΒΟΤΡΓΟ - ΕΤΡΗΥΖ - ΛΟΤΚΔΡΝΖ - 

ΜΗΛΑΝΟ 
... 

AΠΟ  21  ΕΩ  30  ΙΟΤNΙΟΤ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

1n εκέξα: ΖΓΟΤΚΔΛΗΣΑ / ΔΛ ΠΙΧ 
πγθέληξσζε ζην ιηκάλη ώξα…θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Ηγνπκελίηζα. Δπηβίβαζε ζην πινίν, 
ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο γηα ην ιηκάλη ηεο Αλθόλα. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. ηνλ 
ειεύζεξν ρξόλν ζαο κπνξείηε λα δηαζθεδάζεηε ζηνπο ρώξνπο αλαςπρήο πνπ δηαζέηεη ην πινίν. 
( 1ε δηαλ.πινίν) 
. 
2Ζ ΖΚΔΡΑ, ΑΛΘΟΛΑ - NOBΑΡΑ Ή ΑΟΣΑ: 'Αθημε ζην ιηκάλη ηεο Αλθόλα θαη άκεζε αλαρώξεζε 
γηα AOΣΑ. Η δηαδξνκή καο από ηελ θεληξηθή θαη Βόξεηα Ιηαιία, δηαζρίδνληαο ηηο εύθνξεο 
πεδηάδεο ηεο Αηκίιηα Ρνκάληα, κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο ζηε δηαδξνκή, αθνύ πξνζπεξάζνπκε ηελ 
πόιε ηνπ ΚΗΙΑΛΟΤ, ζα θαηαιήμνπκε ζηελ πεξηνρή ηεο ΛΟΒΑΡΑ ή ηεο ΑΟΣΑ γηα δείπλν θαη 
δηαλπθηέξεπζε. 
 

3Ζ ΖΚΔΡΑ, ΑΟΣΑ - ΓΔΛΔΤΖ - ΠΑΡΗΗ: Μεηά ην πξσηλό, κέζσ ηνπ ηνύλει MONT BLANC, 
ζα πεξάζνπκε ζηελ Διβεηία θαη ηε Γελεύε, όπνπ ζα έρνπκε ζύληνκε πεξηήγεζε ζηελ πόιε ηεο 
δηπισκαηίαο, κε ην Κέγαξν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ην κλεκείν ηεο κεηαξξύζκηζεο, θ.α. 
Απνραηξεηάκε ηελ πόιε θαη ηε ιίκλε ΙΔΚΑΛ κε αλακλεζηηθέο θσηνγξαθίεο κε θόλην 
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ηα ΙΔΤΘΑ ΟΡΖ θαη μεθηλάκε γηα ΠΑΡΗΗ. Φσηηζκέλε ήδε ε Γαιιηθή πξσηεύνπζα κόιηο 
θζάλνπκε ην βξάδπ θαη ε πξώηε εηθόλα είλαη εληππσζηαθή. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

4Ζ ΖΚΔΡΑ, ΠΑΡΗΗ - ΚΟΤΔΗΟ ΙΟΤΒΡΟΤ - ΒΔΡΑΙΙΗΔ: Γλσξηκία κε ην ηζηνξηθό θαη 
κνληέξλν ΠΑΡΙΙ. Ζ ζεκεξηλή παλνξακηθή καο μελάγεζε πεξηιακβάλεη, ηελ ΟΠΔΡΑ, ηελ 
ΑΦΗΓΑ ηνπ ΘΡΗΑΚΒΟΤ, ην ΣΡΟΘΑΛΣΔΡΟ, ηνλ ΠΤΡΓΟ ηνπ ΑΨΦΔΙ, ην ΚΔΓΑΡΟ ησλ 
ΑΠΟΚΑΥΧΛ, ην ΘΑΡΣΗΔ ΙΑΣΔΛ, ηε ΟΡΒΟΛΖ, ηελ ΠΑΛΑΓΗΑ ησλ ΠΑΡΗΗΧΛ, ην 
ΠΑΛΘΔΟΛ, ην ΓΖΚΑΡΥΔΗΟ, ηε ΒΑΣΗΙΙΖ, ηα ΚΔΓΑΙΑ ΒΟΤΙΔΒΑΡΣΑ θαη ηέινο ην 
ΚΟΤΔΗΟ ηνπ ΙΟΤΒΡΟΤ (εζσηεξηθή επίζθεςε) είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα θαη 
παιαηόηεξα κνπζεία ηέρλεο ζηνλ θόζκν. Φηινμελεί πεξίπνπ 35.000 κεγάιεο αμίαο 
εθζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ έξγα ηεο αξραηόηεηαο θαη ηεο κεζαησληθήο ηέρλεο κέρξη 
ην 1848. Κεηαμύ άιισλ ζα δνύκε ηελ "ΑΦΡΟΓΗΣΖ ηεο ΚΖΙΟΤ", ηε "ΛΗΘΖ ηεο 
ΑΚΟΘΡΑΘΖ" θαη ηε γλσζηή ζε όινπο "ΚΟΛΑ ΙΗΕΑ" ηνπ ΛΣΑ ΒΗΛΣΗ. Ιίγν αξγόηεξα, 
είθνζη ρηιηόκεηξα Λ.Γ. ηεο Γαιιηθήο πξσηεύνπζαο ζα επηζθεθζνύκε ηα ΑΛΑΘΣΟΡΑ ησλ 
ΒΔΡΑΙΙΗΧΛ κε ηνπο παλέκνξθνπο θήπνπο. Δπηζηξνθή ζην ΠΑΡΗΗ θαη επίζθεςε ζην 
ιόθν ηεο ΚΟΛΚΑΡΣΖ κε ηε βαζηιηθή ΑΘΡ ΘΔΡ Αθνινπζεί ρξόλνο ειεύζεξνο, ζηελ πάληα 
ελδηαθέξνπζα θαη αμηόινγε αγνξά ηεο Γαιιηθήο πξσηεύνπζαο. Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε. 
 

5Ζ ΖΚΔΡΑ, ΠΑΡΗΗ - EURODISNEY: Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην καγηθό θόζκν ηεο 
EURODISNEY. Σξηάληα δύν κόλν ρηιηόκεηξα αλαηνιηθά ηεο Παξηζηλήο πξσηεύνπζαο, απιώλεηαη ε 
DISNEYLAND θαη καο πεξηκέλεη γηα λα καο ραξίζεη πνιιέο ζπγθηλήζεηο. Βξηζθόκαζηε όκσο πνιύ 
θνληά θαη έηζη ζα μεθηλήζνπκε ακέζσο ην ηαμίδη ζηνλ θόζκν ησλ παξακπζηώλ, κε ην ηξελάθη ησλ 
πεηξαηώλ, ζα πεξάζνπκε από ην κηθξόθνζκν, ζα αλεβνύκε ζην δηαζηεκηθό βνπλό, ζα νδεγήζνπκε 
ην δηθό καο δηαζηεκόπινην ζην ΣΑΡ ΣΟΤΡ θαη ζα επηζθεθζνύκε ην καγηθό θόζκν ηεο 
Κνηκσκέλεο, ηνπ Πηλόθην, ηνπ Πήηεξ Πάλ θαη ηεο Υηνλάηεο κε ηνπο επηά Νάλνπο. Γεύκα 
πξναηξεηηθά ζε έλα από ηα πνιιά εζηηαηόξηα πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην πάξθν θαη ζπλερίδνπκε κε 
πνιιά άιια, κέρξη ην απόγεπκα πνπ ζα επηζηξέςνπκε ζην ΠΑΡΙΙ. Μεηά ην δείπλν αθνινπζείζηε 
ηελ πξόηαζε καο γηα πξναηξεηηθή ΚΗΛΗ ΘΡΟΤΑΕΗΔΡΑ ζην ΖΘΟΤΑΛΑ κε ηα γξαθηθά 
ΚΠΑΣΧ, θιείλνληαο έηζη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηελ επίζθεςε καο ζην ΠΑΡΙΙ. 
 

6Ζ ΖΚΔΡΑ, ΠΑΡΗΗ - ΖΚΔΡΑ ΔΙΔΤΘΔΡΖ (NOΡΚΑΛΓΗΑ): Πξσηλό, εκέξα ειεύζεξε λα 
νινθιεξώζεηε ηε γλσξηκία κε ηε Γαιιηθή πξσηεύνπζα θαη ηελ αγνξά ηεο ή ελαιιαθηηθά λα 
αθνινπζήζεηε ηελ πξόηαζε καο γηα κηα πνιύ όκνξθε πξναηξεηηθή εθδξνκή ζηηο γξαθηθέο αθηέο 
ηεο Ννξκαλδίαο, όπνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπκε ηηο παξαζαιάζζηεο πόιεηο θαη 
παξαζεξηζηηθά θέληξα ηεο Βόξεηαο Γαιιίαο, DEAUVILLE, TROUVILLE θαη HONFLEUR. Θα 
δνύκε ην θαηλόκελν ηεο παιίξξνηαο θαη ζα έρνπκε ρξόλν γηα πεξηπάηνπο θαη γεύκα πξναηξεηηθά. 
Δπηζηξνθή ζην Παξίζη, δείπλν, δηαλπθηέξεπζε. 
 

7Ζ ΖΚΔΡΑ, ΠΑΡΗΗ - ΣΡΑΒΟΤΡΓΟ: Πξσηλό θαη ε Έδξα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θαη 
πξσηεύνπζα ηεο Αιζαηίαο, ην ΣΡΑΒΟΤΡΓΟ, ζα είλαη ν επόκελνο ζηαζκόο καο. Ζ πιαηεία 
Θιέκπεξ, ν θαζεδξηθόο λαόο ρηηζκέλνο από θόθθηλν ςακκόιηζν, αιιά θαη ην θηίξην ηνπ 
Δπξσπατθνύ Θνηλνβνπιίνπ είλαη ηα πην ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο πόιεο. Νσξίο ην βξάδπ ζα 
ηαθηνπνηεζνύκε ζην μελνδνρείν καο γηα δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

8Ζ ΖΚΔΡΑ, ΣΡΑΒΟΤΡΓΟ - ΕΤΡΗΥΖ - ΙΟΤΘΔΡΛΖ - ΚΗΙΑΛΟ: Πξσηλό θαη κηα αθόκε 
ζπλαξπαζηηθή εκέξα κε κηα ππέξνρε δηαδξνκή, αληηθξηζηά ζηνπο νξεηλνύο όγθνπο ηνπ ΚΔΙΑΛΑ 
ΓΡΤΚΟΤ θαη ηνπ ΓΗΟΤΡΑ, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο πεξλά ην κεγάιν πνηάκη, καο νδεγεί ζηε 
ΕΤΡΗΥΖ, ηε κεγαιύηεξε Διβεηηθή πόιε θαη νηθνλνκηθή πξσηεύνπζα ηεο ρώξαο, όπνπ ζα έρνπκε 
ηελ επθαηξία λα πεξπαηήζνπκε ζηνπο θεληξηθνύο πεδόδξνκνπο, ηελ Κπάλρνθζηξαζζε, ηελ 
παιηά πόιε, ηελ Φξανπκύλζηεξ µε ηα εληππσζηαθά βηηξό ηνπ αγθάι, ηνλ Πύξγν ηνπ 
Ρνινγηνύ θαη ηηο γέθπξεο ηνπ πνηακνύ Ιίµαη. Ζ "καγεία" ησλ Διβεηηθώλ ηνπίσλ 
ζπλερίδεηαη θαη πξνο ηε ΙΟΤΘΔΡΛΖ. ύληνκε επίζθεςε ζηελ πόιε πνπ είλαη ρηηζκέλε ζηελ 
άθξε ηεο ιίκλεο ησλ ηεζζάξσλ θαληνληώλ κε ηε ραξαθηεξηζηηθή γξαθηθή μύιηλε γέθπξα θαη ην 
Μλεκείν ησλ Λεόλησλ. Ακέζσο κεηά κέζσ ηνπ ηνύλει ηνπ Αγίνπ Γθνηάξδνπ θαη ελώ ηα 



θαηαπξάζηλα παλέκνξθα ηνπία καο ζπλνδεύνπλ, ζα θαηαιήμνπκε ην βξάδπ ζην μελνδνρείν καο, 
ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο πόιεο ηνπ Μηιάλνπ, γηα δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

9Ζ ΖΚΔΡΑ, ΚΗΙΑΛΟ - ΑΛΘΟΛΑ: Νσξίο ην πξσί αθήλνπκε ηελ πόιε ησλ «ΔΚΘΔΔΩΝ θαη ηεο 
ΜΟΓΑ» θαη κέζσ ΜΠΟΛΟΝΙΑ θζάλνπκε ζην ιηκάλη ηεο ΑΝΚΟΝΑ. Σαθηνπνίεζε ζην πινίν θαη 
απόπινπο . Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 
 

10η  ΗΜΕΡΑ : ΑΝΚΟΝΑ - ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ-ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑ 
Άφιξη ςτην Ηγουμενίτςα και άμεςη αναχώρηςη για την Κζρκυρα με τισ καλφτερεσ 
εμπειρίεσ και εντυπώςεισ . Άφιξη ςτο λιμάνι μασ-Τζλοσ ταξιδιοφ !!  
 

ΣΙΜΗ: 785  ευρώ 
 

Μονόκλινο Δωμάτιο  :  1060 ευρώ 
Παιδί 02-12 ετών σε τρίκλινο δωμάτιο με 2 ενήλικες 695 ευρώ 

 

ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΕΩ 22  ΙΟΤΝΙΟΤ  ΚΑΙ ΕΦΟΟΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ 
ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΘΕΕΙ ΜΕ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 200 ΕΤΡΩ 

 

ΠΔΡΗΙΑΚΒΑΛΟΛΣΑΗ: 
 Δθδξνκέο - πεξηεγήζεηο κε πνιπηειή θιηκαηηδόκελα πνύικαλ. 
 Γηακνλή, 7 δηαλπθηεξεύζεηο, ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία 3* sup - 4*. 
 Ηκηδηαηξνθή ζηα μελνδνρεία, (7 πξσηλά, 7 δείπλα). 
 Δηζηηήξηα πινίσλ ζε 4ΚΛΙΝΔ εζσηεξηθέο θακπίλεο κε W.C (ΑΒ4). 
 Ξελαγήζεηο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα. 
 Αξρεγόο - ζπλνδόο. 
 Αζθαιηζηηθή θάιπςε αζηηθήο επζύλεο. 
 Φ.Π.Α  

ΓΔΛ ΠΔΡΗΙΑΚΒΑΛΟΛΣΑΗ: 
 Δίζνδνη ζε Μνπζεία, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο. 
 Πνηά ζηα πξνζθεξόκελα γεύκαηα ε δείπλα. 
 Ό,ηη αλαθέξεηαη σο πξνηεηλόκελν ή πξναηξεηηθό θαη ό,ηη ξεηά δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα θαη 

ηηο παξνρέο ηνπ. 
 Φόξνη μελνδνρείσλ. 
 Check point (25€ αλά άηνκν). 

 
ΓΗΑ ΣΗ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΠΟΤ ΔΗΛΑΗ ΔΦΗΘΣΖ Ζ ΑΛΑΒΑΘΚΗΖ ΣΖ ΘΑΚΠΗΛΑ, 

ΤΠΑΡΥΟΤΛ ΟΗ ΠΗΟ ΘΑΣΧ ΔΠΗΒΑΡΤΛΔΗ: 
ΣΗΚΔ ΑΛΑ ΑΣΟΚΟ ΚΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ / ΔΙΙΑΓΑ - ΗΣΑΙΗΑ - ΔΙΙΑΓΑ  

ΑΒ2 / 2ΚΛΙΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ 70  € // Α2 / 2ΚΛΙΝΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ 90 € 
ΑΒ3 / 3ΚΛΙΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ 50 € // Α3 / 3ΚΛΙΝΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ 70 €  

Α4 / 4ΚΛΙΝΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ 40 €  

 
 Σθμείωςεισ: Οι ξεναγιςεισ, εκδρομζσ, περιθγιςεισ είναι ενδεικτικζσ και δφναται 

να αλλάξει θ ςειρά που κα πραγματοποιθκοφν χωρίσ να παραλθφκεί καμιά 
εκδρομι ι ξενάγθςθ. Το πρόγραμμα δφναται να πραγματοποιθκεί και 

αντίςτροφα. 
 
 

 ΣΑΞΙΔΕΤΟΤΜΕ  ΜΕ  ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ  ΝΕΟΤ  ΣΤΠΟΤ 



 
ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

Το πρόγραμμα και οι όροι ςυμμετοχισ γίνονται γνωςτοί και αποδεκτοί από όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθ εκδρομι. 
Η τιρθςθ του προγράμματοσ είναι υποχρεωτικι για όλουσ, κατευκφνεται δε από τουσ 

αρχθγοφσ-ςυντονιςτζσ  που κακορίηουν ϊρεσ, αναχωριςεισ, ςτάςεισ (κ.λ.π) οι οποίοι 

και ζχουν δικαίωμα  οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ, ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ που κα 

είναι αναγκαίεσ ι ακόμα όταν κρίνουν ςκόπιμο για τθν καλυτζρευςθ τθσ εκδρομισ. 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ μζχρι  8 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ 

Οι εκδρομείσ οφείλουν ςυνζπεια ςε τόπουσ και ϊρεσ ςυναντιςεων-αναχωριςεων. 

Πποιοσ απουςιάηει ςθμαίνει ότι οικειοκελϊσ διακόπτει και επομζνωσ βαρφνεται με δικά 

του ζξοδα για τθ ςφνδεςθ του με το group. 

Η τιρθςθ του θμερθςίου προγράμματοσ ξεναγιςεων, περιθγιςεων, γευμάτων κ.λ.π δεν 

είναι υποχρεωτικι, αρκεί για οποιαδιποτε απομάκρυνςθ να ενθμερϊνεται ο 

υπεφκυνοσ. 

Επίςησ ςε περιπτώςεισ αλλαγήσ απροειδοποίητων αυξήςεων ναφλων και επίναυλων, 
καταςτάςεισ εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτζρασ βίασ και λοιπζσ αντιξοότητεσ, για τισ 
οποίεσ δεν ευθφνονται οι οργανωτζσ, τότε από μζρουσ τουσ θα καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προςπάθεια για την οποιαδήποτε καλφτερη επίλυςη, πάντα προσ όφελοσ των εκδρομζων.. 

 Ακυρϊςεισ γίνονται δεκτζσ 15 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ. Διαφορετικά πλθρϊνουμε 

ακυρωτικά, μζχρι 10 μζρεσ πριν το 25%, μζχρι 5 μζρεσ πριν το 50 % και μζχρι 3 μζρεσ  

πριν το 75 % επί του ποςοφ ςυμμετοχισ, μετά δε τθν τρίτθ μζρα πριν τθν αναχϊρθςθ, 

ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΡΙΣΤΟΦΗ  Η ΑΚΥΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ. 

 Διαβατιρια,ταυτότθτεσ και λοιπά πιςτοποιθτικά, υποχρεωτικά ι προαιρετικά, είναι 

ςτθν ευκφνθ του κάκε εκδρομζα χωριςτά κακϊσ και θ ευκφνθ των τοπικϊν ςυνοριακϊν 

διαδικαςιϊν. 

 Κάκε εκδρομζασ μπορεί να φζρει μια αποςκευι κανονικοφ μεγζκουσ και μζχρι 25 κιλά 

το ανϊτερο, κακϊσ και μια μικρότερθ χειραποςκευι. Είδθ αξίασ κακϊσ και προςωπικά 

αντικείμενα φυλάςςονται και ταξιδεφουν με ευκφνθ των κατόχων. 

 Κατά τθ διάρκεια των διαδρομϊν και ςε ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ κα γίνονται αλλαγζσ 

κζςεων, βάςθ ειδικισ ατομικισ καρτζλασ. Εντόσ των πόλεων, ςε τοπικζσ περιθγιςεισ –

ξεναγιςεισ , δεν κα υπάρχουν κακοριςμζνεσ κζςεισ πλθν των κζςεων 3-4, που 

εξυπθρετοφν αρχθγοφσ και τοπικοφσ ξεναγοφσ. 

 Το γραφείο διατθρεί το δικαίωμα να ακυρϊνει οποιοδιποτε ταξίδι για λόγουσ που κατά 

τθν κρίςθ του δεν ευνοοφν τθν πραγματοποίθςθ του. Στθ περίπτωςθ αυτι οι 

υποχρεϊςεισ του γραφείου περιορίηονται ςτθν επιςτροφι και μόνο των χρθμάτων που 

ζχει ειςπράξει. 

Στθν παροφςα ΕΚΔΟΜΗ είναι πικανόν για διάφορουσ λόγουσ, θ αρχθγόσ να 

τροποποιιςει τθ ςειρά του προγράμματοσ, χωρίσ βεβαίωσ να παραλείψει τίποτα. 


