
Πάσχα στο Παρίσι και Disneyland 
 
Διάρκεια: 6 μέρες 

 

 

 
από €1099 

 
 

Πτήσεις 

DATE FROM TO CARRIER FLIGHT TIME 
16/4, 17/4 ΛΑΡΝΑΚΑ ΒΙΕΝΝΗ AUSTRIAN AIRLINES OS 836 06:25 - 08:45  
16/4, 17/4 ΒΙΕΝΝΗ ΠΑΡΙΣΙ AUSTRIAN AIRLINES OS 413 10:50 - 12:55  
21/4, 22/4 ΠΑΡΙΣΙ ΒΙΕΝΝΗ AUSTRIAN AIRLINES OS 416 15:50 - 17:45  
21/4, 22/4 ΒΙΕΝΝΗ  ΛΑΡΝΑΚΑ AUSTRIAN AIRLINES OS 835 20:40 - 00:40  
 

 

Πρόγραμμα 
 
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΠΑΡΙΣΙ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και αναχώρηση για Παρίσι με πτήσεις των Αυστριακών 

Αερογραμμών μέσω Βιέννης. ʼφιξη στην Πόλη του Φωτός, υποδοχή από τους αντιπροσώπους μας και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο στην πόλη για να κάνετε μια βόλτα από την 

Αψίδα του Θριάμβου μέχρι την πλατεία Κονκόρτ. Διανυκτέρευση.  

 
2η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ –  Ξενάγηση και Κρουαζιέρα Σηκουάνα 

Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την πανοραμική ξενάγηση τους Παρισιού. Θα δούμε μεταξύ άλλων 
τον ξακουστό Πύργο του ʼιφελ, την Αψίδα του θριάμβου, τα Ηλύσια Πεδία, την Πλατεία Κονκόρτ και 

τέλος τον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων στην 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 Μέρα: ΠΑΡΙΣΙ –  ΛΟΥΒΡΟ –  ΜΟΝΜΑΡΤΗ (Προαιρετικό) 

Πρωινό και μέρα ελεύθερη. Προτείνουμε επίσκεψη στο διάσημο μουσείο του Λούβρου, ένα από τα 
μεγαλύτερα, δημοφιλέστερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. Εκτός από τη Μόνα Λίζα που 

ήταν το πρώτο έργο τέχνης που μπήκε στη συλλογή του τον 16ο αιώνα αξίζει να θαυμάσετε την 
Αφροδίτη της Μήλου αλλά και τη Νίκη της Σαμοθράκης. Συνεχίζουμε το απόγευμα με περιήγηση στον 

ξακουστό λόφο της Μονμάρτης. Η Βασιλική της Sacre Coeur δεσπόζει στην κορυφή του λόφου και 

φαίνεται σχεδόν από κάθε σημείο του Παρισιού. Θα κάνουμε έναν απογευματινό περίπατο στους δρόμους 
της Μονμάρτης, και θα περιπλανηθούμε ανάμεσα στα στενά, θα δούμε τους υπαίθριους καλλιτέχνες και 

ζωγράφους. Απολαύστε ένα καφεδάκι στα όμορφα γραφικά μαγαζιά. Διανυκτέρευση. 
 
4η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEYLAND 

Αμέσως μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την περίφημη DISNEYLAND όπου ο Μίκη και η παρέα του 

θα μας περιμένουν για να διασκεδάσουν μαζί μας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Περιπέτειες γεμάτες 
μυστήριο από τις χίλιες και μια νύχτες, πειρατές με τα καράβια τους, θησαυροί και μυθικά παζάρια, το 

μαγευτικό κάστρο της " Κοιμωμένης Βασιλοπούλας" οι επτά Νάνοι, ο Πινόκιο το "Φάρουεστ" και πολλά 

άλλα σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την φαντασμαγορική 
ηλεκτρική παρέλαση και τα πυροτεχνήματα. Διανυκτέρευση στo ξενοδοχείο της επιλογής σας στη 

Disneyland. 
 
5η μέρα: DISNEYLAND 

Η μαγεία συνεχίζεται, και σήμερα η μέρα αφιερωμένη στον φανταστικό κόσμο της Disneyland. Ταξιδέψτε 



με την πτήση του Πήτερ Πάν, κάντε μια βόλτα με βαρκούλες στον “  Μικρό Κόσμο”  με τις απίθανες 

κούκλες που τραγουδούν, ταξιδέψτε με τους Πειρατές της Καραϊβικής, και πάρτε μια πτήση για το 
φεγγάρι. Και μην ξεχνάτε τις μπουτίκ με τα σουβενίρ που θα ξετρελάνουν μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε 

επίσης να παρακολουθήσετε προαιρετικά την υπέροχη παράσταση του Baffalo Bill. Διανυκτέρευση. 
 
6η μέρα: DISNEYLAND - ΠΑΡΙΣΙ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

Τελευταία μέρα για να συνεχίσετε τις αξέχαστες στιγμές στο μαγικό κόσμο της Disneyland. Δείτε ότι δεν 

έχετε προλάβει τις προηγούμενες μέρες ή κάντε τα ψώνια σας από τις μπουτίκ. Γύρω στο μεσημέρι 
μεταφορά στο αεροδρόμιο του Παρισιού όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής με ενδιάμεση 

αλλαγή αεροσκάφους. Το όνειρο τελειώνει αλλά οι αναμνήσεις πάντα μένουν. 

 
 

Τιμοκατάλογος 
 

HOTEL DATES DOUBLE SINGLE TRIPLE 
CHILD 

(Under 12) 
SECOND CHILD 

(Under 12) 
SEQUOIA LODGE 16/4, 17/4 €1099 €1469  €999 €679 €679  
NEW PORT BAY 16/4, 17/4 €1129 €1499  €1029 €679 €679  
 

 

Περιλαμβάνονται 
  

·  
 

Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Παρίσι-Λάρνακα με τις Αυστριακές Αερογραμμές. 

·  
 

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

·  
 

Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 

·  
 

Διαμονή για 3 βράδια στο ξενοδοχείο Novotel la Defense 4* ή παρόμοιο. Μπουφέ πρόγευμα 

καθημερινά. 

·  
 

Διαμονή για 2 βράδια στο ξενοδοχείο της επιλογής σας στη Disneyland. 

·  
 

Πρόγευμα καθημερινά στο ξενοδοχείο σας ή σε ένα από τα εστιατόρια στα πάρκα. 

·  
 

Μεσημεριανό ή δείπνο στη Disneyland, στο ξενοδοχείο σας ή σε ένα από τα εστιατόρια στα πάρκα 

(σύνολο 2 φαγητά) 

·  
 

Εισιτήριο εισόδου και στα δύο πάρκα, το Disneyland Park και το Walt Disney Studios Park  

·  
 

Extra magic time. 

·  
 

Επιπλέον μια ώρα στα πάρκα πριν την κανονική έναρξη (κατόπιν διαθεσιμότητας. 

·  
 

Μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν. 

·  
 

Μίνι κρουαζιέρα στο Σηκουάνα. 

·  
 

Επαγγελματίας ελληνόφωνος ξεναγός στους χώρους ξενάγησης. 

·  
 

Δημοτικός φόρος των ξενοδοχείων. 

·  
 

Έμπειρος αρχηγός/συνοδός από την Κύπρο. 

·  
 

Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας  

·  
 

Φ.Π.Α.  

 
 

Δεν Περιλαμβάνονται 
  

·  
 

Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 

·  
 

Εισιτήρια εισόδου στα μνημεία και μουσεία (η είσοδος είναι προαιρετική)  

·  
 

Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο. 



 

 

Προαιρετικά 
  

·  
 

Ολοήμερη εκδρομή στο Λούβρο και Μονμάρτη €70 για ενήλικα και €35 για παιδιά (περιλαμβάνεται το 
εισιτήριο εισόδου) 

·  
 

Οι τιμές ισχύουν μόνο για κρατήσεις που θα γίνουν και θα πληρωθούν στο γραφείο μας και οι εκδρομές 

θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών. 
 
 

Σημαντικές Πληροφορίες 
  

·  
 

Η ηλεκτρική παρέλαση πιθανόν να μην υπάρχει σε ορισμένες ημερομηνίες. 

·  
 

Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει με παροχή όλων των υπηρεσιών. 

 

 


