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ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΙΣΙ
SPECIAL OFFER ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ
15-19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (5 ΜΕΡΕΣ)
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’
ΑΤΟΜΟ
ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

Ιbis Berthier Batignolles 3*

€ 358

€ 499

€ 298 (1 παιδί ως 12 ετ.)
€ 298 (2 παιδιά ως 12 ετ.)

Novotel Asnieres 17 4*

€ 438

€ 628

€ 298 (1 ή 2 παιδιά ως 16 ετ.)

B. W. Ronceray Opera 3*sup (κεντρικό στην

€ 398

€ 618

€ 298 (1 παιδί ως 12 ετ.)

€ 528

€ 810

€ 318 (1 παιδί ως 12 ετ.)

ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
(σε δίκλινο µαζί µε 2 ενήλικες)

Όπερα)

Millennium Opera 4* (κεντρικό στην Όπερα)

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια Aθήνα – Παρίσι – Αθήνα με πτήσεις της Air France
(περιλαμβάνεται 1 αποσκευή 20 κιλών και 1 χειραποσκευή 8 κιλών κατ’άτομο)
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ 06.20 – 08.50 & ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 18.25 – 22.35
4 διαν /σεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 3* / 3*sup / 4*
Πρόγευμα καθημερινά
Μεταφορές αεροδρόμιο – ξενοδοχείο – αεροδρόμιο
Πανοραμική Ξενάγηση πόλης στα κυριότερα αξιοθέατα του Παρισιού με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό
Εκπτωτικά κουπόνια αγορών για τα πολυκαταστήματα ‘Galleries Lafayette’
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και καλής εκτέλεσης ταξιδιού
ΦΠΑ
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνονται:
Φόροι αεροδρομίων Ελλάδας και Γαλλίας, fuel surcharge, ασφάλεια ατυχημάτων € 165. Επιπλέον εκδρομές/ ξεναγήσεις, είσοδοι στα
μουσεία/ πάρκα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν περιλαμβάνεται ο Nέος φόρος πόλης (city tax) € 1,65 κατ’άτομο τη διαν. για 3* ξενοδοχείο / € 2,48 κατ’άτομο τη διαν. για 4*
ξενοδοχείο , είναι υποχρεωτικά και πληρωτέα στο ξενοδοχείο. Τα παιδιά κάτω των 12 ετών δεν πληρώνουν.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 15 – 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
1. ΑΘHNA – ΠΑΡΙΣΙ - ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο 2 ώρες πριν την πτήση σας και αναχώρηση για την Πόλη του Φωτός. Άφιξη στο αεροδρόμιο του
Παρισιού και μετά την παραλαβή των αποσκευών σας, θα σας περιμένει ο επίσημος ελληνόφωνος ξεναγός μας με την ένδειξη GINIS.
Μεταφορά στην πόλη και ξεκινάμε την ημέρα μας με μια πανοραμική ξενάγηση στα αξιοθέατα του Παρισιού. Θα ξεκινήσουμε από το
έμβλημα της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ και το Τροκαντερό όπου θα έχουμε χρόνο να βγάλουμε αναμνηστικές φωτογραφίες. Στη
συνέχεια θα θαυμάσουμε την Αψίδα του Θριάμβου, τη διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων που το βράδυ είναι φωτισμένη, το
μικρό και το μεγάλο παλάτι, την Πλας Κονκόρντ (Πλατεία Ομονοίας), το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις πολυσύχναστες
λεωφόρους Grands Boulevards, το Μουσείο του Λούβρου με τις φημισμένες πυραμίδες του, τη Γαλλική Ακαδημία, το Δικαστικό
Μέγαρο, τη νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο. Σειρά έχει η επιβλητική Notre Dame (Παναγία των Παρισίων) καθεδρικός γοτθικού
ρυθμού, με τα περίφημα γλυπτά και το εντυπωσιακό βιτρώ, το Πάνθεον, οι πολύχρωμοι κήποι του Λουξεμβούργου, η περιοχή Σαιν
Ζερμαίν με τις καλλιτεχνικές γειτονιές και τη Σχολή Καλών Τεχνών. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Χρόνος για ξεκούραση.
Το βράδυ αν επιθυμείτε βγείτε μια βόλτα για μια πρώτη γνωριμία με την παριζιάνικη πρωτεύουσα.
2-4. ΠΑΡΙΣΙ – ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
Πρόγευμα καθημερινά στο ξενοδοχείο σας. Απολαύστε τις μέρες σας στο μαγευτικό Παρίσι! Βρεθείτε στο κέντρο της πόλης, κάντε
βόλτα στα καταστήματα ή αν θέλετε μπορείτε να ανεβείτε στο Παλαί ντε Σαγιώ για μια μοναδική φωτογραφία του Πύργου του Αϊφελ
και αν θέλετε περπατήστε μέχρι το μεγαλοπρεπές αλλά και κομψό ατσάλινο δημιούργημα. Σχετικά κοντά βρίσκεται το Μουσείο
d’Orsay, το οποίο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1898 ως κτήριο κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού. Εκεί στεγάζονται εκθέματα
γλυπτικής, ζωγραφικής, αντικειμένων έργων τέχνης (Objets d' Art), αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας και γραφικών τεχνών.
Μην παραλείψετε να γνωρίσετε τη γοητευτική αγορά του Παρισιού. Αξίζει να επισκεφθείτε τα πολυκαταστήματα Galleries Lafayette
και Printemps αξιοποιώντας και τις εκπτωτικές κάρτες που σας έχουμε δώσει. Οι βιτρίνες τους είναι τόσο εντυπωσιακά στολισμένες
που θυμίζουν πανέμορφο θεατρικό σκηνικό, με ζωηρά χρώματα και κινούμενες φιγούρες.
Σας προτείνουμε να βρεθείτε στη γραφική Μονμάρτη για να απολαύσετε μια βόλτα στην μποέμ συνοικία της πόλης που είναι χτισμένη
πάνω στο λόφο: εκεί βρίσκεται η εκκλησία Sacre Coeur (Bασιλική της Ιερής Καρδίας), μπορείτε να περιπλανηθείτε στα γραφικά
σοκάκια, να επισκεφτείτε την Πλατεία με τους ζωγράφους και να πάρετε μια γεύση από το καλλιτεχνικό Παρίσι.
Το βράδυ, για να θυμάστε για πάντα τη βραδινή ζωή του Παρισιού, σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε το φαντασμαγορικό σώου
του Paradis Latin, στο θέατρο που το έχει σχεδιάσει ο Άιφελ, με πρωταγωνίστριες καλλίγραμμες χορεύτριες, με παραδοσιακό γαλλικό
χορό καν-καν, ζογκλέρ, και διασκεδαστικό showman…
5. ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ετοιμάζετε τα πράγματά σας (πριν τις 12) και τα τοποθετείτε στον ειδικό χώρο φύλαξης αποσκευών του
ξενοδοχείου σας. Μην ξεχάσετε να επιβεβαιώσετε την ώρα συγκέντρωσής σας για τη μεταφορά στο αεροδρόμιο. Έχετε χρόνο
ελεύθερο αναλόγως την ώρα πτήσης σας, για αγορές, φωτογραφίες, κατ’ιδίαν επισκέψεις σε μουσεία, κλπ. Πτήση για την Αθήνα και
τέλος του όμορφου ταξιδιού σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σειρά των εκδρομών / υπηρεσιών του πιο πάνω προγράμματος είναι ενδεικτική. Υπάρχει και πρόγραμμα με πλήρεις
ξεναγήσεις, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους ταξιδιωτικούς μας συμβούλους.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
1) Οι παιδικές τιμές αναφέρονται σε παιδιά κάτω των 12 ετών, που μοιράζονται το δωμάτιο μαζί με 2 ενήλικες, σε πρόσθετο κρεβάτι. Προσοχή, Το
τρίτο κρεβάτι στα τρίκλινα δωμάτια είναι πρόσθετο στον χώρο του δίκλινου δωματίου συνήθως και δίδεται για να τακτοποιούνται τα παιδιά, οπότε η
άνεση του δωματίου δεν είναι ανάλογη του δίκλινου. Τα μονόκλινα δωμάτια συνήθως είναι μικρότερα σε μέγεθος από τα κανονικά δίκλινα δωμάτια.
Επίσης τα οικογενειακά δωμάτια είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος δίκλινα με διπλό καναπέ (double sofa bed) για να βολεύονται μικρά παιδιά. 2) Οι
κοστολογήσεις έγιναν την 15/01/2018 με βάση τους ισχύοντες αεροπορικούς ειδικούς ομαδικούς ναύλους, τους φόρους αεροδρομίων, τους
επίναυλους καυσίμων. Συνεπώς κάθε αλλαγή στους πιο πάνω παράγοντες κόστους μέχρι την πραγματοποίηση του ταξιδιού θα επιφέρει ανάλογη
διαφοροποίηση στα έξοδα συμμετοχής. 3) Οι υπολογισθέντες ειδικοί ομαδικοί ναύλοι δεν δίνουν τη δυνατότητα αλλαγής πτήσης, ημερομηνίας
αναχώρησης ή επιστροφής, ή ενδιάμεσου σταθμού. Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας επιστροφής γίνεται με δική σας ευθύνη και με καινούριο
εισιτήριο. 4) Τα δωμάτια στα ξενοδοχεία παραλαμβάνονται γενικά μετά τις 15.00 και παραδίδονται πριν τις 11.00, την ημέρα της αναχώρησης. 5)
Όλα τα ξενοδοχεία ζητούν με την άφιξή σας, κάποιο ποσό εγγύηση για την χρήση του τηλεφώνου, βίντεο, μίνι-μπαρ, κλπ. από το δωμάτιο σας
(περίπου 50-100 ευρώ). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική σας κάρτα. 6) Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα ταξίδια,
σημαίνει αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που προαναφέρθηκαν και εκείνων που αναφέρονται στην εξοφλητική απόδειξη πώλησης,
με βάση το τελικό ενημερωτικό πρόγραμμα της εκδρομής σας. Οι Γενικοί Όροι Συμμετοχής αναφέρονται και στο site μας www.ginis.gr.
7) Για να επιβεβαιώσετε την κράτησή σας, χρειάζεται το 40% του συνολικού ποσού. Η εξόφληση του ταξιδιού σας γίνεται 10 εργάσιμες μέρες πριν
την αναχώρησή σας. 8) Παρακαλούμε να ελέγξετε ΕΓΚΑΙΡΑ την εγκυρότητα των ταξιδιωτικών σας εγγράφων (διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα με
λατινικούς χαρακτήρες, βίζα αν απαιτείται για ξένα διαβατήρια). Η ισχύ των ταξιδιωτικών σας εγγράφων είναι δική σας ευθύνη! Οι κάτοχοι ξένων
διαβατηρίων (όχι ελληνικών) είναι υπεύθυνοι για την δυνατότητα ταξιδιού τους προς την Γαλλία (καθώς και την επιστροφή τους στην Ελλάδα) και θα
πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα έγγραφα (βίζα, κλπ). 9) Θα πρέπει να στείλετε φωτοτυπίες των διαβατηρίων σας (ή των ταυτοτήτων
με λατινικά στοιχεία) στο Fax: 2103237703 ή email ginis@ginis.gr αναγράφοντας το ταξίδι που συμμετέχετε.

