
1η ΜΕΡΑ (Δευτέρα 06-07-2015): Αναχώρηση στις 08:35 π.μ. με 
πτήση της Aegean από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος της Αθήνας. 
Άφιξη στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle στις 11:10 π.μ.. Επιβίβαση 
στο λεωφορείο και ξεκινάει η γνωριμία μας με την «Πόλη του 
Φωτός». Ακολουθώντας τη χρονολογική και καλλιτεχνική εξέλιξη 
του Παρισιού θα ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση, όπου 
θα δούμε τον Πύργο του Άιφελ, την Αψίδα του Θριάμβου, την 
διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο 
παλάτι, την πλατεία Ομονοίας (το σημείο που διαδραματίστηκαν 
τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας της Γαλλικής 
επανάστασης, τα πολυσύχναστα Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό 
κτίριο της Όπερας, τις φημισμένες πυραμίδες του Λούβρου, 
την Γαλλική Ακαδημία, την Παναγία των Παρισίων, το περίφημο 
Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το Πάνθεον, τους πανέμορφους 
κήπους του Λουξεμβούργου, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό 
που σήμερα έχει μετατραπεί στο μουσείο Ορσέ και τέλος, το 
περίφημο πολεμικό μουσείο, όπου είναι θαμμένος ο Ναπολέων, 
γνωστό ως το «Mέγαρο των Απομάχων». Άφιξη και τακτοποίηση 
σε δίκλινα δωμάτια στο Ξενοδοχείο B&B Hotel PARIS Porte des 
Lilas. Το βράδυ θα μεταβούμε στο γραφικό λόφο της Μονμάρτης 
(γειτονιά και στέκι των υπαίθριων καλλιτεχνών) με την μοναδική 
Εκκλησία της Sacré-Coeur, απ’ όπου η θέα του Παρισιού είναι 
μοναδική.

2η ΜΕΡΑ: Πρωινό. Ξεκινάμε την μέρα μας με επίσκεψη στη 
Disneyland, το θεματικό πάρκο με τον μεγαλύτερο αριθμό 
επισκεπτών στην Ευρώπη. Εκεί θα περάσουμε όλη την μέρα 
μας και θα διασκεδάσουμε στο φανταστικό κόσμο του Disney, 
με τις παρελάσεις, τα τρομερά τρενάκια και τα shows στα πέντε 
«θεματικά χωριά». Θα ζήσουμε στην εποχή του Far West με τα 
ποταμόπλοια και τα φαράγγια, θα επισκεφτούμε το Nησί των 
Πειρατών της Καραϊβικής με τους κρυμμένους θησαυρούς και τα 
μυθικά παζάρια. Θα ανακαλύψουμε τον μαγικό κόσμο της Ωραίας 

Κοιμωμένης, του Πινόκιο, του Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των 

Επτά Νάνων. Θα ζήσουμε μοναδικές στιγμές στο ανθρακωρυχείο 

του Μεγάλου Κεραυνού και στο σπίτι των φαντασμάτων όπου η 

περιπέτεια δεν τελειώνει ποτέ. Στο τέλος, θα παρακολουθήσουμε 

το φαντασμαγορικό βραδινό θέαμα του Disney Dreams, όπου τα 

πυροτεχνήματα και τα λέιζερ κάνουν την νύχτα μέρα. Μετά από 

αυτή την αξέχαστη εμπειρία θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. 

3η ΜΕΡΑ: Πρωινό και ξεκινάμε την εξερεύνηση του Παρισιού. Θα 

επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων και θα περπατήσουμε 

στις όχθες του Σηκουάνα και θα καταλήξουμε στο Λούβρο. Εκεί 

θα δούμε την Νίκη της Σαμοθράκης, την Αφροδίτη της Μήλου, την 

Τζοκόντα, όπως επίσης ένα τμήμα της πινακοθήκης του μουσείου. 

Το βράδυ, αφού επιβιβαστούμε στα περίφημα καραβάκια Μπατώ 
Μους, θα πραγματοποιήσουμε μία κρουαζιέρα στο ποταμό 

Σηκουάνα και θα θαυμάσουμε τα φωταγωγημένα αξιοθέατα του 

Παρισιού.

4η ΜΕΡΑ: Πρωινό, επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο και ξεκινάμε 

για Αγγλία. Σε μία τρίωρη διαδρομή διασχίζουμε την πανέμορφη 

Picardie και καταλήγουμε στο Calais. Θα επιβιβαστούμε μαζί με 

το λεωφορείο στο Eurotunnel Train που θα μας μεταφέρει κάτω 

από την θάλασσα της Μάγχης στο Folkstone της Αγγλίας. Μετά 

από μία ώρα φτάνουμε στο Λονδίνο και ξεκινάει η πανοραμική 

ξενάγησή μας. Το απόγευμα θα τακτοποίηθούμε στα δωμάτια 

του ξενοδοχείου Royal National Hotel που βρίσκεται στη 

περιοχή Bloomsbury, στο κέντρο του Λονδίνου, πίσω ακριβώς 

από το Βρετανικό Μουσείο. Το βράδυ, θα παρακολουθήσουμε το 

πολυβραβευμένο musical “The Lion King” στο Lyceum Theatre.
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5η ΜΕΡΑ: Πρωινό. Η ημέρα μας ξεκινάει με την επίσκεψη στο 
Natural History Museum το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα 
του κόσμου, περιλαμβάνει γύρω στα 70 εκατομμύρια εκθέματα 
φυσικής ιστορίας. Αμέσως μετά θα επισκεφτούμε το Science 
Museum όπου τα εκθέματα σκιαγραφούν τη ιστορία και την 
εξέλιξη της επιστήμης και της βιομηχανίας - από τα πρώτα 
αυτοκίνητα, τρένα και αεροπλάνα μέχρι την εξερεύνηση του 
διαστήματος και την ανάπτυξη των υπολογιστών. Από εκεί θα 
φτάσουμε στο παγκοσμίου φήμης πολυκατάστημα Harrods. 
Το βράδυ νυκτερινός περίπατος στο κέντρο του Λονδίνου, στις 
περιοχές Soho και China Town, και μετά φαγητό και διασκέδαση 
στο εμπορικό κέντρο Trocadero.

6η ΜΕΡΑ Πρωινό. Το πούλμαν θα μας αφήσει στο Hard Rock Café, 
το φημισμένο στέκι των διάσημων και από εκεί θα περάσουμε 
στη Wellington Arch απ’ όπου ξεκινάει η ξενάγησή μας. Αφού 
διασχίσουμε το Green Park, θα φθάσουμε στο Buckingham 
Palace όπου και διαμένει η Βασίλισσα Ελισάβετ και θα 
παρακολουθήσουμε την αλλαγή της βασιλικής φρουράς. Από εκεί 
θα πάμε στο Βασιλικό Πάρκο St. James’s Park. Επιβίβαση στο 
λεωφορείο για να μεταβούμε για αγορές στα φημισμένα μαγαζιά 
στην περιοχή της Oxford Street. Το βράδυ θα καταλήξουμε 
στη φημισμένη και ποικιλόμορφη περιοχή του Camden με την 
υπαίθρια αγορά, για ψώνια στα πολυάριθμα μαγαζιά και φαγητό 
στις παμπ της περιοχής.

7η ΜΕΡΑ Πρωινό. Ημέρα μας ξεκινάει με την επίσκεψη στο British 
Museum, όπου εκτός των άλλων θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε 
τα περίφημα “Ελγίνεια Μάρμαρα” και άλλες Ελληνικές, Ρωμαϊκές 
και Αιγυπτιακές αρχαιότητες. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο 
κέντρο της περιοχής του Westminster όπου θα δούμε το επιβλητικό 
κτίριο του Houses of Parliament, το Westminster Abbey, τα 
ογκώδη δημόσια κτίρια της οδού Whitehall όπου στεγάζονται εδώ 
και αιώνες διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες και το έμβλημα της 
πόλης το Big Ben. Από εκεί θα “επιβιβαστούμε” στο περίφημο 
London Eye το “Μάτι του Λονδίνου”, μια τεράστια ρόδα που 
ορθώνεται επάνω από τον Τάμεση, απέναντι από το Κοινοβούλιο, 
και κατασκευάστηκε το 1999 ενόψει της νέας χιλιετίας. Έχει ύψος 
135 μέτρα και προσφέρει διαφορετική θέα του Λονδίνου από τις 
32 γυάλινες καμπίνες του, χωρητικότητας 25 ατόμων η κάθε μία. 
Μία «πτήση» στο Μάτι του Λονδίνου διαρκεί 30 λεπτά, γυρίζει 
σε αργό ρυθμό, και αν ο ουρανός είναι καθαρός, μπορεί να δει 
κανείς σε απόσταση έως και 40 χλμ. από την πρωτεύουσα ως τη 
νότια Αγγλία. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στη περιοχή South 
Bank για να διασκεδάσουμε με τους γελωτοποιούς των Jubilee 
Gardens. Το βράδυ θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο.

8η ΜΕΡΑ (Δευτέρα 13-07-2015): Άφιξη στην Αθήνα στις 04:00 π.μ.

Περιλαμβάνει:

1. Αεροπορικό εισιτήριο: Αθήνα / Παρίσι και Λονδίνο / Αθήνα με πτήσεις της Aegean Airlines
2. Φόροι αεροδρομίων
3. Εισιτήρια του τρένου Eurotunnel Παρίσι - Λονδίνο
4. Τρεις διανυκτερεύσεις στο Παρίσι στο ξενοδοχείο B&B Hotel PARIS Porte des Lilas με πρωινό 
 και τέσσερις διανυκτερεύσεις στο Λονδίνο στο ξενοδοχείο Royal National Hotel με πρωινό
5. Τις εισόδους επίσκεψης σε όλα τα θεάματα και μουσεία που αναφέρονται στο πρόγραμμα καθώς και την   
 κρουαζιέρα στον Σηκουάνα.
6. Για την ασφάλεια των μαθητών όλες οι μετακινήσεις θα γίνονται μόνο με λεωφορείο του ταξιδιωτικού γραφείου.
7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης
8. Φ.Π.Α.

Big Ben and London Eye
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ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για παιδιά εώς 15 ετών 1065 και άνω των 15 ετών 1085


