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Παρίσι! Η πόλη του φωτός, η ωραιότερη πόλη του κόσμου. Disneyland το
μεγαλύτερο θεματικό πάρκο, που μαγεύει μικρούς και μεγάλους. Η
κοσμοπολίτισσα της Ελβετίας Γενεύη και η Βενετία των Άλπεων το Ανεσί, θα μας
χαρίσουν μια μοναδική εμπειρία!!!
1η Μέρα Παρασκευή 11/11: Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα - Ανκόνα
Αργά το απόγευμα συγκέντρωση στο νέο λιμάνι της Κέρκυρας, στην καφετέρια Sette Venti,
φόρτωση αποσκευών στο λεωφορείο, επιβίβαση στο φέρρυ-μπωτ και απόπλους προς το λιμάνι
της Ηγουμενίτσας. Μετάβαση στον διεθνή επιβατικό σταθμό και απαραίτητες διατυπώσεις. Με
την άφιξη του πλοίου SUPERFAST, επιβίβαση, τακτοποίηση στις καμπίνες μας και απόπλους
προς Ιταλία για το λιμάνι της Ανκόνας.
Διανυκτέρευση 1η: Εν πλω.

2η Μέρα Σάββατο 12/11: Ανκόνα - Αόστα
Κατά την διάρκεια του ταξιδιού θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε τα duty free
καταστήματα, το casino, τα bar και τα εστιατόρια του πολυτελούς πλοίου. Ενωρίς το απόγευμα
φτάνουμε στην Ανκόνα. Επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο μας και κατευθυνόμαστε προς τις
Ιταλικές Άλπεις. Περνάμε έξω από το Μιλάνο για φτάσουμε στην πανέμορφη Αόστα, αργά το
βράδυ, όπου θα διανυκτερεύσουμε, κάνοντας κατά την διαδρομή, τις απαραίτητες στάσεις για
ξεκούραση και φαγητό. Άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση 2η: Αόστα
3η Μέρα Κυριακή 13/11 : Αόστα - Παρίσι
Πρωινό στο ξενοδοχείο, φορτώνουμε τις αποσκευές στο λεωφορείο και ξεκινάμε την διαδρομή
μας προς το Παρίσι. Κατευθυνόμαστε προς το Λευκό Όρος των Άλπεων και διασχίζοντας το
φημισμένο τούνελ Mont Blanc, θα μας φέρει στις γαλλικές Άλπεις. Συνεχίζουμε την διαδρομή
μας μέσα στην Γαλλία, απολαμβάνοντας το τοπίο της Γαλλικής υπαίθρου, θα φτάσουμε αργά το
απόγευμα στον προορισμό μας, όπου θα απολαύσουμε την εντυπωσιακή εικόνα του φωτισμένου
Παρισιού. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Μετάβαση στο Καρτιέ Λατιέν και ελεύθερος
χρόνος για φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση 3η: Παρίσι
4η Μέρα Δευτέρα 14/11 : Παρίσι – Ξενάγηση πόλης
Αμέσως μετά το πρωινό, θα ξεκινήσουμε με τον ελληνόφωνο ξεναγό μας την πανοραμική
ξενάγηση στα ωραιότερα αξιοθέατα του Παρισιού, όπου θα δούμε το Τροκαντερό, τον Πύργο
του Άιφελ, την Αψίδα του Θριάμβου που είναι η μεγαλύτερη του κόσμου, την διάσημη
Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, την εντυπωσιακή Όπερα, το Μέγαρο των Απομάχων, τις
φημισμένες Πυραμίδες του Μουσείου Λούβρου, την επιβλητική Παναγία των Παρισίων, το
περίφημο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το Πάνθεον, το Δημαρχείο, κ.α. Θα ξεναγηθούμε στο
διασημότερο μουσείο του κόσμου, το Μουσείο Λούβρου, που θα μας ταξιδέψει σε όλη την Γή.
Θα επισκεφτούμε την ελληνική πτέρυγα -πυλώνα του μουσείου-με τις δύο Ελληνίδες Σταρ , τη
Νίκη της Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου, αλλά και το τμήμα της ζωφόρου του
Παρθενώνα με τις Εργασθίνες και τις μετώπες από το ιερό της αρχαίας Ολυμπίας. Συνεχίζουμε
στην γειτονική πτέρυγα με τη Μόνα Λίζα του Ντα Βίντσι, την Ρωμαϊκή και Αιγυπτιακή
πτέρυγα και άλλα έργα τέχνης που είναι σταθμοί στην εξέλιξη της Ιταλικής Αναγέννησης. Θα
σταθούμε επίσης στα αριστουργήματα της Γαλλικής Ζωγραφικής των ζωγράφων του 18 ου και
19ου αιώνα που «φωτίζουν» τις μεγάλες πινακοθήκες του μουσείου. Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας

διασχίζοντας το νησάκι Σιτέ - το ιστορικό κέντρο- για να πλησιάσουμε, τον πιο γνωστό καθεδρικό Ναό
την Παναγία των Παρισίων (Notre Dame de Paris) την οποία και θα δούμε εξωτερικά λόγω της μεγάλης
ζημιάς που υπέστη η οροφή της. Θα ανεβούμε στον Πύργο του Άιφελ, που είναι αναπόσπαστα
συνδεδεμένος με το Παρίσι και αποτελεί το must αξιοθέατο όλων των επισκεπτών. Μόλις αρχίζει
να σκοτεινιάζει μια βόλτα με τα Μπατώ μους, θα μας μεταφέρει στην ρομαντική ατμόσφαιρα του
Παρισιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, αργά το βράδυ. Χρόνος ελεύθερος.
Διανυκτέρευση 4η: Παρίσι
5η Μέρα Τρίτη 15/11:

Disneyland

Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για το μαγικό κόσμο της Disneyland, 32 χιλιόμετρα ανατολικά
της Παρισινής πρωτεύουσας. Αποτελείται από δύο πάρκα, το Disneyland Theme Park και τα
Walt Disney studios και από μία εμπορική περιοχή, το Disney Village. Θα ξεκινήσουμε αμέσως
το ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών, με το τρενάκι των πειρατών, θα περάσουμε από το
μικρόκοσμο, θα ανεβούμε στο διαστημικό βουνό, θα οδηγήσουμε το δικό μας διαστημόπλοιο στο
Star Tours και θα επισκεφτούμε το μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο, του Πήτερ Παν
και της Χιονάτης με τους επτά Νάνους. Γεύμα προαιρετικά σε ένα από τα πολλά εστιατόρια που
υπάρχουν μέσα στο πάρκο και συνεχίζουμε με πολλά άλλα, μέχρι το απόγευμα που θα
επιστρέψουμε στο Παρίσι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
Διανυκτέρευση 5η: Παρίσι

6η Μέρα Τετάρτη 16/11: Παρίσι – Βερσαλλίες
Πρωινό και αναχώρηση για το Ανάκτορο και το Πάρκο των Βερσαλλιών, που χτίστηκαν
κατόπιν εντολής του Λουδοβίκου του 13ου, όχι μόνο ανήκουν ανάμεσα στα Μνημεία Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, αλλά αποτελούν ένα από τα πιο σπουδαία ανάκτορα του
κόσμου, σύμβολο της πιο εντυπωσιακής μορφής, που πήρε ποτέ η λέξη πολυτέλεια. Το
ανάκτορο έκτασης 63.154 τ.μ. περιλαμβάνει 700 δωμάτια και περισσότερα από 10.000 έργα
τέχνης, ενώ οι περίφημοι Κήποι των Βερσαλλιών είναι ένα μοναδικό θαύμα κηπουρικής
αρχιτεκτονικής που θα σας συναρπάσει. Επιστροφή στο Παρίσι και ελεύθερος χρόνος για βόλτα
ή ψώνια στη λεωφόρο Haussmann, με τα διάσημα πολυκαταστήματα – ναοί της μόδας, όπως
η Les Galleries Lafayette, αλλά το Les Printemps κ.α. Για όσους επιθυμούν, το βράδυ, θα
μεταβούμε στον λόφο της Μονμάρτης, με την πλατεία των υπαίθριων ζωγράφων για να
απολαύσουμε την μαγευτική θέα του φωτισμένου Παρισιού. Επιστροφή και διανυκτέρευση στο
ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση 6η: Παρίσι
7η Μέρα Πέμπτη 17/11: Παρίσι – Ανεσί (Annecy)
Μετά το πρόγευμά μας, φόρτωση αποσκευών και επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο. Αφήνουμε το
Παρίσι με τις καλύτερες εντυπώσεις και διασχίζοντας την Γαλλία κατευθυνόμαστε προς τις
Άλπεις και την πανέμορφη, αλλά άγνωστη πόλη της Γαλλίας Ανεσί, την επονομαζόμενη
«Βενετία των Αλπεων». Είναι φωλιασμένη στα ριζά των Άλπεων, ενώ πανέμορφα κανάλια
διασχίζουν από άκρη σε άκρη το ιστορικό της κέντρο. Επίσης, θεωρείται «το διαμάντι των
γαλλικών Αλπεων» εξαιτίας της πανέμορφης λίμνης. Άφιξη αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο
μας. Τακτοποίηση. Ακολουθεί σύντομος περίπατος γνωριμίας με την πόλη. Δείπνο στο
ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση 7η: Ανεσύ
8η Μέρα Παρασκευή 18/11: Ανεσί – Γενεύη - Μιλάνο
Αναχωρώντας από το πανέμορφο Ανεσύ, κατευθυνόμαστε προς την κοσμοπολίτισσα της
Ελβετίας, την Γενεύη, που βρίσκεται σε ένα υπέροχο σκηνικό δίπλα στη λίμνη Leman με τα
ιστιοπλοϊκά, με τον Ροδανό ποταμό να τη χωρίζει στα δύο και φόντο τις Άλπεις. Στη γαλλόφωνη
περιοχή, βρίσκονται, η ευρωπαϊκή έδρα των Ηνωμένων Εθνών, πολυάριθμων διεθνών
οργανισμών και γενέτειρα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, διαδραματίζει αναμφισβήτητα καίριο
ρόλο στην παγκόσμια σκηνή. Πανοραμικός γύρος της πόλης και ακολουθεί περίπατος για να
ανακαλύψουμε την πόλη. Θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια της Παλιάς Πόλης (από
το 16ο αιώνα), στον παραλίμνιο με τα πολυτελή ξενοδοχεία και το σιντριβάνι-σύμβολο της
πόλης, το Jet d’Eau. Θα σταθούμε στο σπίτι, νούμερο 10 της οδού Δημαρχείου, σε απόσταση
αναπνοής από το δημαρχείο της πόλης, που πληροφορεί τους επισκέπτες σε μία εντοιχισμένη
πλάκα «Εδώ κατοικούσε από το 1822 έως το 1827 ο Ιωάννης Καποδίστριας από την
Κέρκυρα, υπουργός του Τσάρου Αλέξανδρου Α΄, πολίτης της Γενεύης και της Λωζάννης».
Ο Ιωάννης Καποδίστριας, με την σπάνια μαεστρία και πολιτική του αντίληψη, συνέβαλε στην
ενότητα, την ανεξαρτησία και την ουδετερότητα της Ελβετίας. Για όσους αγαπούν τα ψώνια θα
βρουν εδώ τον παράδεισό τους με εκθαμβωτικά κοσμήματα, ρολόγια πολυτελείας, ρούχα
επώνυμων σχεδιαστών, γκαλερί, παλαιοπωλεία. Το απόγευμα αναχωρούμε προς το Μιλάνο,
απολαμβάνοντας ακόμη μια φορά το μαγευτικό τοπίο των Άλπεων. Άφιξη στο ξενοδοχείο,
τακτοποίηση στα δωμάτια και δείπνο.
Διανυκτέρευση 8η: Μιλάνο
9η Μέρα Σάββατο 19/11: Βενετία – Ηγουμενίτσα
Ενωρίς το πρωί αναχωρούμε από το ξενοδοχείο μας και κατευθυνόμαστε προς το λιμάνι της
Βενετίας. Φθάνοντας ακολουθούν οι απαραίτητες λιμενικές διατυπώσεις, επιβίβαση στο πλοίο
SUPERFAST και τακτοποίηση στις καμπίνες. Αναχώρηση του πλοίου προς την Ηγουμενίτσα,
διασχίζοντας το Μεγάλο Κανάλι, θα απολαύσουμε την μαγεία της Βενετίας, το διαμάντι της
Ιταλικής αρχιτεκτονικής, με την Πλατεία Αγίου Μάρκου, το Παλάτι των Δόγηδων κ.α. Καθώς το

πλοίο διασχίζει την Αδριατική και το Ιόνιο θα έχετε τον χρόνο να ξεκουραστείτε, να απολαύσετε
τον καφέ σας, να κάνετε τα ψώνια σας στα duty free καταστήματα του πλοίου.
Διανυκτέρευση: Πλοίο

10η Μέρα Κυριακή 20/11: Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα
Το απόγευμα άφιξη και αποβίβαση στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Μετεπιβίβαση στο τοπικό
φέρρυ για την Κέρκυρα, γεμάτοι με τις καλύτερες αναμνήσεις του ταξιδιού μας. Άφιξη στο
όμορφο νησί μας.

Τιμή συμμετοχής :

895,00 Ευρώ κατ’ άτομο σε δίκλινο.

-Προκαταβολή 400,00 Ευρώ με την δήλωση συμμετοχής, έως 10.10.2022
-Εξόφληση 15 εργάσιμες μέρες πριν την αναχώρηση.
-Η επιβάρυνση μονόκλινου δωματίου είναι 265,00 Ευρώ.
-Το τρίκλινο δωμάτιο είναι δίκλινο με πρόσθετο κρεβάτι.
-Παιδική τιμή σε συνεννόηση με το γραφείο.
Σε περίπτωση επιλογής καμπίνας διαφορετικής κατηγορίας και εφόσον υπάρχει διαθέσιμη,
η επιβάρυνση κατ’ άτομο (μετ’ επιστροφής Ελλάδα-Ιταλία-Ελλάδα) είναι:
2κλινη εσωτερική 68€ // 2κλινη εξωτερική 85€ //3κλινη εσωτερική 50€
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν εγκαίρως την προτίμησή τους, έτσι ώστε να
διασφαλίσουμε την διαθεσιμότητα της καμπίνας.

Περιλαμβάνονται :
 Εισιτήρια φέρρυ επιβατών Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα.
 Εισιτήρια πλοίου επιβατών Ηγουμενίτσα – Ανκόνα & Βενετία – Ηγουμενίτσα.
 2 Διανυκτερεύσεις στο πλοίο με διαμονή σε καμπίνες ΑΒ4, τετράκλινες εσωτερικές, με
ιδιωτικό λουτρό και WC (δεν περιλαμβάνει πρωινό ή φαγητό).
 4 Διανυκτερεύσεις στο Παρίσι, στο ξενοδοχείο Ιbis Paris Porte d'Italie 3* ή παρόμοιο, σε
δίκλινα δωμάτια, με πρωινό.
 1 Διανυκτέρευση στην Αόστα, στο ξενοδοχείο Hostellerie Du Cheval Blanc 4* ή παρόμοιο, σε
δίκλινα δωμάτια, με πρωινό.
 1 Διανυκτέρευση στο Ανεσί, στο ξενοδοχείο Novotel Annecy Centre Atria 4* ή παρόμοιο, σε
δίκλινα δωμάτια, με ημιδιατροφή.
 1 Διανυκτέρευση στο Μιλάνο στο ξενοδοχείο Santa Barbara Hotel 4* ή παρόμοιο, σε δίκλινα









δωμάτια, με ημιδιατροφή.
Πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία και 2 δείπνα (1 στο Ανεσί και 1 στο Μιλάνο).
Τουριστικό λεωφορείο υπερυψωμένο, κλιματιζόμενο της εταιρείας μας με έμπειρο οδηγό.
Μεταφορές, περιηγήσεις, επισκέψεις, ξεναγήσεις, όπως στο πρόγραμμα.
Τοπικοί ξεναγοί, όπου προβλέπεται από το πρόγραμμα.
Έμπειρος συνοδός και Αρχηγός εκδρομής του Γραφείου μας.
Ενημερωτικά έντυπα της εκδρομής.
Φόροι, ΦΠΑ, τέλη διέλευσης, διόδια, λιμενικά τέλη, parking και δημοτικοί φόροι
Ασφάλεια αστικής και ταξιδιωτικής ευθύνης έως 75 ετών.

Δεν περιλαμβάνονται :
Δημοτικοί φόροι 15€ , είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεματικά πάρκα, πλοιάριο,
ποτά, έξοδα διασκέδασης, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Προαιρετική ασφάλεια covid-19, τιμή 25€.

Παρατηρήσεις:
Απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα ταυτότητα νέου τύπου ή διαβατήριο, τα οποία
προσκομίζονται με την δήλωση συμμετοχής. Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με
διαβατήριο σε ισχύ.
Απαραίτητο rapid test εντός 24ώρου, πριν την αναχώρηση.
Συνιστάται να έχουμε μαζί μας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε111), η οποία
εκδίδεται από τον ασφαλιστικό μας φορέα.
Ενημερωτικό δελτίο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες θα δοθεί 5-7 μέρες πριν την
αναχώρηση.
Οι αλλαγές θέσεων στο λεωφορείο, καθημερινά είναι υποχρεωτικές.
Εντός των πόλεων οι θέσεις 1,2 και 3,4 χρησιμοποιούνται για τον ξεναγό και αρχηγό της
εκδρομής.
Ο αρχηγός της εκδρομής είναι, πιθανόν, να τροποποιήσει την σειρά των ξεναγήσεων, εκδρομών
και περιηγήσεων, χωρίς να παραληφθεί τίποτα από το πρόγραμμα.

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Το πρόγραμμα και οι όροι συμμετοχής γίνονται γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους
συμμετέχοντες στη εκδρομή.
Η τήρηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους, κατευθύνεται δε από τους
αρχηγούς-συντονιστές που καθορίζουν ώρες, αναχωρήσεις, στάσεις (κ.λ.π) οι οποίοι
και έχουν δικαίωμα οποιασδήποτε τροποποίησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που θα είναι
αναγκαίες ή ακόμα όταν κρίνουν σκόπιμο για την καλυτέρευση της εκδρομής.
Οι εκδρομείς οφείλουν συνέπεια σε τόπους και ώρες συναντήσεων-αναχωρήσεων.
Όποιος απουσιάζει σημαίνει ότι οικειοθελώς διακόπτει και επομένως επιβαρύνεται με
δικά του έξοδα για τη σύνδεση του με το group.
Η τήρηση του ημερησίου προγράμματος ξεναγήσεων, περιηγήσεων, γευμάτων κ.λ.π
δεν είναι υποχρεωτική, αρκεί για οποιαδήποτε απομάκρυνση να ενημερώνεται ο
υπεύθυνος.
Επίσης σε περιπτώσεις αλλαγής απροειδοποίητων αυξήσεων ναύλων και επίναυλων,
καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτέρας βίας και λοιπές αντιξοότητες, για τις
οποίες δεν ευθύνονται οι οργανωτές, τότε από μέρους τους θα καταβάλλεται κάθε
δυνατή προσπάθεια για την οποιαδήποτε καλύτερη επίλυση, πάντα προς όφελος των
εκδρομέων.
Η ημερομηνία εξόφλησης αναγράφεται στο πρόγραμμα.
Ακυρώσεις γίνονται δεκτές 25 μέρες πριν την αναχώρηση με πλήρη επιστροφή
χρημάτων. Διαφορετικά ο εκδρομέας επιβαρύνεται με ακυρωτικά: μέχρι 15 μέρες πριν
το 50%, μέχρι 10 μέρες πριν το 75 %, μετά δε την δεκάτη μέρα πριν την αναχώρηση,
ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ.
Διαβατήρια, ταυτότητες και λοιπά πιστοποιητικά, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, είναι στην
ευθύνη του κάθε εκδρομέα, καθώς και η ευθύνη των τοπικών συνοριακών διαδικασιών.
Κάθε εκδρομέας μπορεί να φέρει μια αποσκευή κανονικού μεγέθους και μέχρι 20 κιλά
το ανώτερο και μια μικρότερη χειραποσκευή. Είδη μεγάλης αξίας, καθώς και προσωπικά
αντικείμενα, φυλάσσονται και ταξιδεύουν με ευθύνη των κατόχων.
Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι, για λόγους που κατά
την κρίση του δεν ευνοούν την πραγματοποίηση του. Στη περίπτωση αυτή οι
υποχρεώσεις του γραφείου περιορίζονται στην επιστροφή και μόνο των χρημάτων που
έχει εισπράξει.
Οποιοσδήποτε επιπρόσθετος όρος ή τροποποίηση για να ισχύει, πρέπει να
γνωστοποιηθεί προς όλους έγκαιρα και πριν την αναχώρηση της εκδρομής.

