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23 – 30/7/2014 (8 Μέρες)23 – 30/7/2014 (8 Μέρες)23 – 30/7/2014 (8 Μέρες)23 – 30/7/2014 (8 Μέρες)
Ένα ταξίδι στην ιστορία, και στις σηµαντικότερες  πόλεις και περιοχές τηςΈνα ταξίδι στην ιστορία, και στις σηµαντικότερες  πόλεις και περιοχές τηςΈνα ταξίδι στην ιστορία, και στις σηµαντικότερες  πόλεις και περιοχές τηςΈνα ταξίδι στην ιστορία, και στις σηµαντικότερες  πόλεις και περιοχές της    

Νορµανδίας. Φυσικές οµορφιές, αξιοθέατα , πλούσια ιστορία και κουλτούραΝορµανδίας. Φυσικές οµορφιές, αξιοθέατα , πλούσια ιστορία και κουλτούραΝορµανδίας. Φυσικές οµορφιές, αξιοθέατα , πλούσια ιστορία και κουλτούραΝορµανδίας. Φυσικές οµορφιές, αξιοθέατα , πλούσια ιστορία και κουλτούρα    

συνοδεύουν το οδοιπορικό  µας. συνοδεύουν το οδοιπορικό  µας. συνοδεύουν το οδοιπορικό  µας. συνοδεύουν το οδοιπορικό  µας. 

Από την   γραφική και  πανέµορφη  Ονφλέρ,  την  αρχοντική  Ντωβίλ,  τηνΑπό την   γραφική και  πανέµορφη  Ονφλέρ,  την  αρχοντική  Ντωβίλ,  τηνΑπό την   γραφική και  πανέµορφη  Ονφλέρ,  την  αρχοντική  Ντωβίλ,  τηνΑπό την   γραφική και  πανέµορφη  Ονφλέρ,  την  αρχοντική  Ντωβίλ,  την    
µεσαιωνική Καέν  και τις ακτές της απόβασης, καθώς και το παλιρροϊκό  νησίµεσαιωνική Καέν  και τις ακτές της απόβασης, καθώς και το παλιρροϊκό  νησίµεσαιωνική Καέν  και τις ακτές της απόβασης, καθώς και το παλιρροϊκό  νησίµεσαιωνική Καέν  και τις ακτές της απόβασης, καθώς και το παλιρροϊκό  νησί    
του Μον Σαίν Μισέλ, Σαίν Μαλό, τα πανέµορφα Κάστρα του Λίγηρα καιτου Μον Σαίν Μισέλ, Σαίν Μαλό, τα πανέµορφα Κάστρα του Λίγηρα καιτου Μον Σαίν Μισέλ, Σαίν Μαλό, τα πανέµορφα Κάστρα του Λίγηρα καιτου Μον Σαίν Μισέλ, Σαίν Μαλό, τα πανέµορφα Κάστρα του Λίγηρα και    
τέλος η «πόλη του Φωτός»  το Παρίσι……. τέλος η «πόλη του Φωτός»  το Παρίσι……. τέλος η «πόλη του Φωτός»  το Παρίσι……. τέλος η «πόλη του Φωτός»  το Παρίσι……. 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1  η   Μέρα ΤΕ. 23/7  ΑΘΗΝΑ -ΠΑΡΙΣΙ   
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος και αναχώρηση στις 08.40 για το Παρίσι µε 
πτήση της AEGEAN. Αφιξη, και αναχώρηση για το κέντρο του Παρισιού. Θα ξεκινήσουµε  
µια  πλούσια  περιήγηση-  ξενάγηση  στα  µνηµεία  και  αξιοθέατα  της  πόλης,  µε  τον  
επαγγελµατία ελληνόφωνο ξεναγό  µας. 
Ακολουθώντας τη χρονολογική και καλλιτεχνική εξέλιξη του Παρισιού θα ξεκινήσουµε την  
πανοραµική ξενάγηση, όπου θα δούµε το ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ, τον ΠΥΡΓΟ του ΑΙΦΕΛ, την  
µεγαλύτερη αψίδα του κόσµου, την ΑΨΙ∆Α του ΘΡΙΑΜΒΟΥ, την διάσηµη ΛΕΩΦΟΡΟ των  
ΗΛΥΣΙΩΝ  ΠΕ∆ΙΩΝ,  το  µικρό  και  το  µεγάλο  παλάτι,  την  ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ  (το  
σηµείο  που  διαδραµατίστηκαν  τα  σηµαντικότερα  γεγονότα  της  ιστορίας  της  Γαλλικής  
επανάστασης), την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, τα πολυσύχναστα Μπουλεβάρτα, το  
εντυπωσιακό κτίριο της ΟΠΕΡΑΣ, τις φηµισµένες πυραµίδες του Λούβρου, την Γαλλική  
Ακαδηµία, την πλατεία του Σατλέ, το ∆ικαστικό Μέγαρο, την νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το  
∆ηµαρχείο  της  πόλεως,  την  ΠΑΝΑΓΙΑ   ΠΑΡΙΣΙΩΝ,  το  περίφηµο  Πανεπιστήµιο  της  
Σορβόννης,  το  ΠΑΝΘΕΟΝ,  τους  πανέµορφους  και  µε  γαλλική  φινέτσα  ΚΗΠΟΥΣ  του  
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, την Εκκλησία του Αγίου Σουλπίκιου, τις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω  
από το ΣΑΙΝ  ΖΕΡΜΑΙΝ ΝΤΕ ΠΡΕ µε τα διάσηµα καφέ, την Σχολή Καλών Τεχνών, 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 ΜΕΓΑΡΟ  
των ΑΠΟΜΑΧΩΝ.
 Μεταφορά στο ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση στα δωµάτια. Χρόνος για ξεκούραση 

2  η   Μέρα ΠΕ. 24/7 ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ Ξενάγηση   
Μετά το πρόγευµα, αναχώρηση για  µια πλούσια ξενάγηση. Επίσκεψή  στο ΑΝΑΚΤΟΡΟ  
των ΒΕΡΣΑΛΙΩΝ. Κτίστηκε  από τον Λουδοβίκο τον Ι∆, ο οποίος σπατάλησε πάρα πολλά  
χρήµατα  γι΄αυτό,  και  αποτελούσε  το  καύχηµα  του  «Βασιλιά  του  ΄Ηλιου».Θα  δούµε  τα  
βασιλικά δωµάτια καθώς και το δωµάτιο των κατόπτρων, όπου έχουν υπογραφεί πολλές  
διεθνείς  συνθήκες.  Στη  συνέχεια  θα  έχουµε  την  ευκαιρία  να  επισκεφθούµε  τους  
καταπληκτικούς  κήπους  του  Λουδοβίκου,  οι  οποίοι  αποτέλεσαν  το  πρότυπο  των  
περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. Η µεγαλοπρέπεια και ο αµύθητος πλούτος  
των αιθουσών του παλατιού , καθώς και η ήρεµη οµορφιά των απέραντων  κήπων µε τα  
πολυάριθµα  συντριβάνια  και  τα  αγάλµατα,  θα  σας  µείνουν  αξέχαστα.  Επιστροφή  στο  
Παρίσι για να ξεναγηθούµε στο ΜΟΥΣΕΙΟ  του ΛΟΥΒΡΟΥ. Στην ξενάγηση µας θα δούµε  
την  Τζοκόντα,  την  Αφροδίτη  της  Μήλου,  την  Νίκη  της  Σαµοθράκης,  όπως  επίσης  την  
Ελληνική, την Ρωµαϊκή, και ένα µέρος της Αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης θα θαυµάσουµε  
τους  µοναδικούς  πίνακες  του  “David”  και  του  “De  la  Croix”.  Το  απόγευµα  χρόνος  
ελεύθερος για αγορές και βόλτα στην πανέµορφη πόλη. Για το βράδυ η πρόταση µας είναι  
να διασκεδάσετε προαιρετικά στο περίφηµο καµπαρέ του Παρισιού Μουλέν Ρουζ. ∆ιαν/ση.



3  η   Μέρα ΠΑ. 24/7 ΠΑΡΙΣΙ -   EURODISNEY  
Πρόγευµα  στο  ξενοδοχείο.  Σήµερα  µπορείτε  να  ανιχνεύστε  µόνοι  σας  την  πόλη.  
Συµπληρώστε  τις  επισκέψεις  σας  σε  κάποιο  από  τα  καταπληκτικά  µουσεία  της  πόλης.  
Επισκεφθείτε το Μουσείο  ΟΡΑΝΤΖΕΡΙ που έγινε  διάσηµο στον κόσµο από τα «Νούφαρα» 
του  Μονέ,  ή  το  µουσείο  ΟΡΣΕ,  ένα  παλιό  σιδηροδροµικό  σταθµό,  που  είναι  άψογα  
διαµορφωµένος και εκθέτει  καταπληκτικά έργα τέχνης όπως εµπρεσιονιστικούς  πίνακες,  
διακοσµητικές  τέχνες  ,  φωτογραφίες  και  πολλά  άλλα  εκθέµατα  .  Μπορείτε  επίσης  να  
αφιερώσετε την µέρα στο θαυµαστό κόσµο του DISNEY, ένα από τα δηµοφιλέστερα πάρκα  
διασκέδασης.  Ένα  τεράστιο  θεµατικό  πάρκο  µε  πολλές  δραστηριότητες.  Ανήκει  στην  
εταιρεία Walt Disney και λειτούργησε για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1992. Βρίσκεται σε  
απόσταση 32 χλµ. από το Παρίσι.  Ζήστε την εποχή του Φαρ Ουέστ µε τα ποταµόπλοια και  
τα φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των Πειρατών της Καραβαϊκής, µε τους κρυµµένους  
θησαυρούς και τα µυθικά παζάρια. Γευµατίστε (εξ ιδίων)  σε ένα από τα 29 εστιατόρια και  
επισκεφθείτε τον µαγικό κόσµο της Ωραίας Κοιµωµένης, του Πινόκιο, του Πήτερ Παν, της  
Χιονάτης  και των Επτά  Νάνων.  Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM µε τον Ιούλιο Βερν και  
ριψοκινδυνέψτε  ένα  ταξίδι  µεταξύ  µετεωριτών  και  διαστηµοπλοίων  στο  STAR TOUR.  
Επιστροφή  στο ξενοδοχείο µας στο Παρίσι, ∆ιαν/ση. 
 
4η Μέρα ΣΑ. 26/7 ΠΑΡΙΣΙ  – ΝΤΩΒΙΛ – ΤΡΟΥΒΙΛ – ΟΝΦΛΕΡ- ΚΑΕΝ
Πρόγευµα  και  αναχώρηση  προς  την  ακτή  της  Μάγχης,  την  ΝΟΡΜΑΝ∆ΙΑ,  εδώ  όπου  
αποβιβάστηκαν οι συµµαχικές δυνάµεις στον Β παγκόσµιο πόλεµο . Πρώτος   σταθµός µας  
η πόλη ΝΤΩΒΙΛ και στην συνέχεια η πόλη της ΤΡΟΥΒΙΛ. ∆ύο διάσηµες παραλιακές πόλεις  
και από τα πιο γνωστά παραθεριστικά κέντρα στην θάλασσα της Μάγχης. Θα δούµε τις  
γραφικές  ψαραγορές  και  τα  περίτεχνα  οικοδοµήµατα.   Μετά  από   µια  πανέµορφη  
διαδροµή, θα φθάσουµε στην πόλη ΟΝΦΛΕΡ, γνωστή  σαν <Ανθισµένη πόλη>. Κτισµένη  
στο  στόµιο  του  Σηκουάνα,  ενέπνευσε  πολλούς  καλλιτέχνες  ,  ζωγράφους  ,,  όπως  τον  
ΡΕΝΟΥΑΡ και τον ΜΟΝΕ.     Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας στην ΚΑΕΝ.  
∆είπνο, ∆ιαν/ση 

 5η ΜέραΚΥ. 27/7 ΑΚΤΕΣ ΑΠΟΒΑΣΗΣ – ΚΑΕΝ
Μπουφέ  πρόγευµα  και  αναχώρηση για ολοήµερη περιήγηση  γνωριµίας  της  εκτεταµένης  
παραλίας όπου έγινε η απόβαση στις 6 Ιουνίου του 1944, η D-DAY όπως ονοµάστηκε .
Η Μάχη της Νορµανδίας, η οποία υπολογιζόταν να διαρκέσει τρεις εβδοµάδες αλλά τελικά  
κράτησε σχεδόν τρεις µήνες, κυρίως επειδή οι Γερµανοί δεν υποχώρησαν, όπως υπολόγιζαν  
οι Σύµµαχοι, αλλά πολέµησαν – µε διαταγή του Χίτλερ – µέχρι 
τελευταίας  πνοής,  µετρώντας  πάνω  από  400.000  νεκρούς  και  τραυµατίες.  Και  οι  
συµµαχικές  δυνάµεις  όµως  είχαν  πάνω  από  200.000 απώλειες,  εκ  των  οποίων  37.000 
νεκροί. Μόλις στις 9 Ιουλίου οι Σύµµαχοι κατάφεραν να κατακτήσουν την Καέν, την οποία  
έπρεπε – σύµφωνα µε το σχέδιο – να κατακτήσουν την πρώτη ηµέρα της Απόβασης. Στις  
16  Αυγούστου  ο  Χίτλερ  διέταξε  γενική  υποχώρηση.  Στις  20  Αυγούστου  ένα  από  τα  
«µεγαλύτερα αιµατοκυλίσµατα του πολέµου», σύµφωνα µε τον Αϊζενχάουερ, εξελίχθηκε στο  
Φαλέζ  Ποκέ,  όταν  150.000  γερµανοί  στρατιώτες  περικυκλώθηκαν  από  συµµαχικά  
στρατεύµατα. 50.000 σκοτώθηκαν, τραυµατίστηκαν ή πιάστηκαν αιχµάλωτοι. H Μάχη της  
Νορµανδίας είχε τελειώσει… 



Θα  επισκεφθούµε  το  τοπικό  µουσείο  της  ΑΡΟΜΑΝΣ  και  την  αίθουσα  προβολής   µε  
οπτικοακουστικό πρόγραµµα, χωρίς να παραλείψουµε και το Αµερικανικό Κοιµητήριο µε  
τους χιλιάδες πεσόντες. Οι ακτές αυτές έχουν µείνει στην ιστορία σαν ιερός τόπος θυσίας  
εκατοντάδων χιλιάδων θυµάτων, που έπεσαν για την ελευθερία.
Επιστροφή στην Καέν. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη. ∆είπνο, ∆ια/ση.  

6η Μέρα ∆Ε.28/8 ΚΑΕΝ – ΜΟΝΤ   ST  .   MICHEL   – ΣΑΙΝ ΜΑΛΟ -ΤΟΥΡ  
Μετά  το  πρόγευµα,  αναχώρηση  για  το  µυθικό   Mont St Michel.  Αφού  διασχίσουµε  τις  
καταπράσινες νορµανδικές πεδιάδες θα φθάσουµε στο µεσαιωνικό αριστούργηµα, το Mont 
St Michel, ένα βραχώδες νησάκι αποµονωµένο από τον κόσµο και ξεχασµένο από το χρόνο.  
Περιβάλλεται από την θάλασσα και συνδέεται µε την στεριά µε στενή λωρίδα γής. Στις  
ακτές  αυτές  παρουσιάζεται  το  έντονο  φαινόµενο  της  πληµµυρίδας  και  της  αµπώτιδος.  
Στην κορυφή του  δεσπόζει   το  παλιό  Αβαείο µε  το  σύγχρονο  οβελίσκο  και  το επίχρυσο  
άγαλµα του Αγίου Μιχαήλ. Κτίστηκε  τον Μεσαίωνα το µοναστήρι των Βενεδικτίνων που  
αποτέλεσε σηµείο εξόρµησης  της  Ιωάννας  της  Λορένης. Στις  µέρες  µας, αποτελεί χώρο  
πολιτισµικού  «προσκυνήµατος  της  ανθρωπότητας»  και  Μνηµείο  Παγκόσµιας  
Πολιτιστικής  Κληρονοµιάς  από  την  Unesco. Το λιλιπούτειο χωριουδάκι στους  πρόποδες  
διατηρεί την γραφικότητά του στα ατέλειωτα σοκάκια και στα πολλά µαγαζάκια µε την  
υπέροχη  θέα.  Αυτή  η  επίσκεψή  θα  µας  επιτρέψει,  εκτός  από  το  να  θαυµάσουµε  τα  
αξέχαστα τοπία, να θυµηθούµε την εποχή του Μεσαίωνα, τον τρόπο ζωής της εποχής αλλά  
και  τον  100ετή  πόλεµο  ανάµεσα  στη  Γαλλία  και  την  Αγγλία.  Στην  συνέχεια  θα  
κατευθυνθούµε για την πόλη ΣΑΙΝ ΜΑΛΟ. Περιτοιχισµένη από µεσαιωνικά τείχη υπήρξε  
άντρο  πειρατείας τον 17ο και 18ο αιω. . Περιήγηση γνωριµίας στο ιστορικό κέντρο µε τους  
πλακόστρωτους στενούς δρόµους µε τα πέτρινα σπίτια.
Θα  καταλήξουµε  το  απόγευµα  στην  πόλη   ΤΟΥΡ.   Κτισµένη  στην  αριστερή  όχθη  του  
ποταµού Λίγηρα, και στην αριστερή όχθη του Σέρ, είναι στολισµένη µε δροσερά σκιερά  
βουλεβάρτα, παράλληλα στον Λίγηρα, και χωρίζουν την παλιά πόλη από τις καινούργιες  
συνοικίες.  Μέγαρα  και  πλατείες  στολίζουν  την  πόλη,  καθώς   και  όµορφες  εκκλησίες.  
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιαν/ση.

7η Μέρα ΤΡ.29/7   ΤΟΥΡ- ΚΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΛΙΓΗΡΑ
Σήµερα  µετά  το  πρόγευµα  ,  αναχώρηση  για  µια  ονειρεµένη  εκδροµή  στις  «Ροµαντικές  
καστροπολιτείες». Η φράση «Εδώ κατοίκησε η Ιστορία» ταιριάζει απόλυτα στα επιβλητικά  
«ΚΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΛΙΓΗΡΑ», που καθηλώνουν µε την πολυτέλεια και τη µεγαλοπρέπειά τους.  
∆ιακοσµηµένα  από  φηµισµένους  καλλιτέχνες  της  εποχής  τους,  τα  αρχιτεκτονικά  αυτά  
διαµάντια κατοικήθηκαν από βασιλιάδες και ευγενείς της ροµαντικής Γαλλίας και έγιναν  
µάρτυρες σε δολοφονίες, κρυφούς έρωτες, ίντριγκες και δολοπλοκίες……. Πρόκειται για  
πραγµατικά  κοσµήµατα  αρχιτεκτονικής,  τα  οποία στην  πλειονότητά  τους  περιβάλλονται  
από µεγάλους όµορφους κήπους .  Αντιπροσωπεύοντας, λοιπόν, ένα εξαιρετικό πολιτιστικό  
τοπίο µέγιστης οµορφιάς, η εύφορη κοιλάδα του Λίγηρα περιλαµβάνεται από το 2000 στον  
κατάλογο των Μνηµείων της Παγκόσµιας  Πολιτιστικής Κληρονοµιάς  της  UNESCO και  
αποτελεί  άλλον  έναν  -εξίσου  σηµαντικό-  σταθµό  στην  Ιστορία  και  την  παράδοση  της  
χώρας.
Θα δούµε πανέµορφα βουκολικά τοπία, πυκνά δάση γεµάτα αγριόχοιρους και ελάφια, 



παραµυθένια χωριά µε χαριτωµένες αγροικίες, ιστορικές πόλεις -η καθεµία µε το δικό της  
µικρό  κάστρο-,  παραδοσιακή  γαλλική  κουζίνα,  περιποιηµένοι  αµπελώνες  µε  εξαιρετικό  
κρασί,  µεγαλειώδη  αρχιτεκτονικά  µνηµεία  της  αναγεννησιακής  περιόδου,  βασιλικά  
µεγαλεία και θύµησες. 
Αρχίζουµε µε επίσκεψη στο κάστρο ΣΕΝΟΝΣΟ, που θυµίζει  παραµύθια. Γνωστό κι ως «Ο  
Πύργος  των  Κυριών»  (αφού  κατοικήθηκε  κατά  κύριο  λόγο  από  γυναίκες),  το  κάστρο  
Σενονσό  χτίστηκε  το  1513-1521 από  τον  βασιλιά  Henry  II,  που  το  παραχώρησε  στην  
ερωµένη του Diana de Poitiers. Μετά τον θάνατο του βασιλιά (1559), η νόµιµη γυναίκα του  
(βασίλισσα  Αικατερίνη  των  Μεδίκων)  διεκδίκησε  την  κυριότητα  του  Σενονσό  από  την  
Diana de Poitiers και τελικά την υποχρέωσε να το εγκαταλείψει.
Η  Αικατερίνη  των  Μεδίκων  επέκτεινε  το  Σενονσό  προσθέτοντας  κι  άλλες  πτέρυγες.  Το  
1733  το  κάστρο  πέρασε  στην  κατοχή  της  οικογένειας  Dupin  και  αναστηλώθηκε  σε  
ικανοποιητικό  βαθµό  από  τη  Louise  Dupin.  ∆ιαφωτιστές,  καλλιτέχνες  και  φιλόσοφοι  
(ανάµεσά  τους  ο  Ρουσσώ  και  ο  Βολτέρο) ήταν  οι συνήθεις  προσκεκληµένοι  της  Louise  
Dupin,  η  οποία,  χάρη  στην  αγάπη  και  την  εκτίµηση  των  αγροτών  της  περιοχής  στο  
πρόσωπό της, κατάφερε να σώσει το Σενονσό από βέβαιη καταστροφή στην περίοδο της  
Γαλλικής Επανάστασης.
Σήµερα,  το  εµβληµατικό  Che-nonceau  είναι  ιδιωτικό  (ανήκει  σε  µια  οικογένεια  
βιοµηχάνων) και  δέχεται  τους  περισσότερους  επισκέπτες  (περίπου  1.000.000 τον  χρόνο)  
µετά τις Βερσαλλίες - δικαιολογηµένα είναι από τα πιο διάσηµα µνηµεία της Γαλλίας. Ο  
«Πύργος  των  Κυριών»,  µε  τα  αιωνόβια  δέντρα  και  τις  φροντισµένες  αλέες  των  
πολύχρωµων κήπων, αποτελεί σηµείο αναφοράς για την κοµψή αρχιτεκτονική και κυρίως  
για τη µοναδική θέση του. Χτισµένο πάνω σε τόξα που στηρίζονται στον βυθό του ποταµού  
Cher (παραπόταµου του Λίγηρα), το κάστρο Chenon-ceau ενώνει µε συναρπαστικό τρόπο  
τις δύο όχθες του ποταµού και µοιάζει περισσότερο µε γέφυρα, παρά µε παλάτι!
Θα περάσουµε ακολούθως µπροστά από το κάστρο Σοµόν, και την πόλη ΜΠΛΟΥΑ, και  θα  
επισκεφθούµε το κάστρο ΣΑΜΠΟΡ,  ένα κολοσσιαίο µνηµείο µε  φροντισµένους κήπους  
που αποτελεί σηµείο αναφοράς για την κοµψή αρχιτεκτονική του. Πρόκειται για ένα από τα  
κλασικότερα αρχιτεκτονικά µνηµεία της µεσαιωνικής Γαλλίας. Είναι το πιο µεγάλο απ' όλα  
τα κάστρα του Λίγηρα, βρίσκεται κοντά στον ποταµό Cosson (παραπόταµο του Λίγηρα) και  
είναι  περικυκλωµένο  από  πλούσια  δάση.  Είναι  άγνωστο  ποιος  σχεδίασε  το  Σαµπόρ.  
Ορισµένοι δείχνουν και τον διάσηµο Leonardo da Vinci. Ανεξάρτητα πάντως από το ποιος  
σχεδίασε  το  Σαµπόρ,  το  αποτέλεσµα  είναι  όντως  εντυπωσιακό,  µια  και  το  κολοσσιαίο  
οικοδόµηµα  που  ξεκίνησε  να  χτίζεται  το  1519  από  τον  βασιλιά  Francois  I,  έχει  440 
δωµάτια, 282 τζάκια, 365 παράθυρα και 84 εσωτερικές σκάλες.
Το Σαµπόρ χτίστηκε µε σκοπό να γίνει το κυνηγετικό καταφύγιο του βασιλιά Francois I,  
αφού ο Γάλλος µονάρχης ήδη διατηρούσε τη βασιλική κατοικία του στο κοντινό κάστρο  
Αµπουάζ.  Οι  εργασίες  ανέγερσης  ολοκληρώθηκαν  το  1539,  ενώ  µετά  τον  θάνατο  του  
Francois I ο διάδοχος γιος του Henry II συνέχισε την επέκτασή του.
Μετά  τη  Γαλλική  Επανάσταση,  το  Σαµπόρ  λεηλατήθηκε  και  εγκαταλείφθηκε,  για  να  
κηρυχθεί  τελικά  εθνικό  µνηµείο  το  1932.  Στη  διάρκεια  του  Β'  Παγκοσµίου  Πολέµου,  
αρκετά έργα τέχνης µεταφέρθηκαν για ασφάλεια από το Μουσείο του Λούβρου στα υπόγεια  
του κάστρου - ανάµεσα σ' αυτά ήταν και η «Μόνα Λίζα» του Leonardo da Vinci.. 



Αποτελείται από ένα κεντρικό κτίριο και έναν εξωτερικό περίβολο µε τέσσερις πύργους,  
ενώ η διακόσµηση και η επίπλωση των δωµατίων είναι αρκετά λιτές - σε σχέση µε τα άλλα
 κάστρα  της  περιοχής.  Ωστόσο,  τα  στοιχεία  που  κάνουν  το  Σαµπόρ  µοναδικό  είναι  οι  
περίτεχνες αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες της οροφής (πυργίσκοι, καµινάδες, γλυπτά), όπως  
και η εσωτερική ελικοειδής  σκάλα διπλής φοράς που σχεδίασε ο Leonardo da Vinci.
Επιστροφή στην  Τούρ. Ελεύθερος  χρόνος  στην  πανέµορφη  πόλη.  Ξεκούραση. Το  βράδυ  
µπορείτε να απολαύσετε το δείπνο σας σε τοπικό εστιατόριο (εξοδα ατοµικά). 

8η Μέρα ΤΕ.30/7  ΤΟΥΡ –  ΣΑΡΤΡ - ΠΑΡΙΣΙ αεροδροµιο -   A  Θ  HNA  
Μετά το πρόγευµα, αναχώρηση για  την ΣΑΡΤΡ.  Επίσκεψη στον καθεδρικό ναό του 13ου 

που  για  800  χρόνια  στέκει  εκεί  ολοµόναχος  σαν  φάρος  µέσα  στα  χωράφια  της  Μπός,  
άθικτος  από  το  1260.  Ο  εντυπωσιακός   αυτός  γοτθικός  ναός  διαθέτει  αρχιτεκτονική  
οµοιοµορφία,  θαυµάσια  γλυπτά  που  τον  διακοσµούν   και  τα  διάσηµα  «µπλε  βιτρό  της  
Σάρτρ», που αποτελούν την πιο ολοκληρωµένη συλλογή µεσαιωνικής υαλογραφίας..
Συνεχίζουµε για το αεροδρόµιο. Μετά τις διατυπώσεις, αναχώρηση για την Αθήνα µε την  
Α3, στις 20.35. Αφιξη στο Ελ. Βενιζέλος στις 00.55(31/7)

Τιµή συµµετοχής κατ’ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο:  € 1.250 +
Φόροι αεροδροµίων – επίναυλος καυσίµων         :   €   145    
Εκπτωση για παιδιά έως 12 ετών € 100, (όταν  µένουν µε δύο ενήλικες  στο δωµάτιο)
                                                             
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

� Αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα – Παρίσι – Αθήνα µε την Αegean
� Φόροι αεροδροµίων Ελλάδας και Γαλλίας
� Επίναυλος καυσίµων
� Ξενοδοχεία 4* , κεντρικά, για 7 διανυκτερεύσεις
� Φόροι ξενοδοχείων Γαλλίας
� Πλούσιο πρόγευµα µπουφέ καθηµερινά (7 προγεύµατα)
� Τρία (3) δείπνα στο σύνολο της εκδροµής
� Μεταφορές από/προς ξενοδοχεία
� Πανοραµικός γύρος στο Παρίσι,  µετά την άφιξη,  µε επαγγελµατία ξεναγό 
� Ξενάγηση  στο Παρίσι  µε επαγγελµατία ξεναγό
� Ξενάγηση στις Βερσαλλίες µε επαγγελµατία ξεναγό
� Mεταφορά  µε το πούλµαν στην EURODISNEY
� Πολύ έµπειρος αρχηγός  του γραφείου
� Ασφάλεια αστικής –επαγγελµατικής ευθύνης για συµµετέχοντες έως 75 ετών 
� Φ.Π.Α

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  :  
� Είσοδοι σε µουσεία και επισκεπτόµενους χώρους
� Προσωπικά έξοδα – τηλέφωνα
� Κάθε είδους φιλοδωρήµατα
� Οτιδήποτε αναφέρεται ως προτεινόµενο η προαιρετικό



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  :  
1. Μπορείτε να ταξιδεύσετε µε ταυτότητα νέου τύπου (λατινικούς χαρακτήρες).
2.  Η σειρά των  ξεναγήσεων µπορεί να αλλάξει αν υπάρχει σοβαρός λόγος, χωρίς να  

αφαιρεθεί τίποτα από το πρόγραµµα. 
            

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :Εως 22/5 (λόγω δεσµεύσεων µε τα ξενοδοχεία και  
συµβολαίων µε την αεροπορική εταιρεία) )

             Στην κυρία Ελπίδα Αριστείδου τηλ. 210-32 90 100 & 6972823334

            AΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προκαταβολή  έως 22/5 , €500 κατ’ άτοµο. Η συµµετοχή
είναι  έγκυρη µόνο µε την κατάθεση της προκαταβολής.

            ΕΞΟΦΛΗΣΗ    : το υπόλοιπο, στις 10/7/14, µε κατάθεση µετρητών ή µε πιστωτική       
            κάρτα  µέχρι και 8 άτοκες δόσεις. Οι άτοκες δόσεις δεν ισχύουν µε την AMERICΑN       
            EXPRESS. H DINERS, έχει µέχρι 2 δόσεις.  

Κατάθεση στους λογαριασµούς του ταξιδιωτικού οργανισµού ΜΑΝΕSSIS  TRAVEL: 
ΑLPHA BANK µε αριθµό : 120 00 200201 1854
EΘΝΙΚΗ µε αριθµό : 104/471469-51

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΓΡΑΜΜΕΝΟ  ΣΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΑΣ, ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ   ΚΑΙ ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

• Οι  ανωτέρω  τιµές  έχουν  υπολογισθεί  σύµφωνα  µε  τις  τρέχουσες  τιµές  των  ανωτέρω  
υπηρεσιών  που  ισχύουν  κατά  την  ηµεροµηνία  (22/04/14)  κοστολόγησης  των  συγκεκριµένων  
εκδροµών και υπόκεινται σε αλλαγή, σε περίπτωση αύξησης φόρων, αύξησης ναύλου, επιβάρυνσης  
καυσίµων,  πρόσθετης  ταξιδιωτικής  ασφάλειας,   για  τα  οποία  ουδεµία  ευθύνη  φέρουµε.  Οι  
παραπάνω λόγοι δεν αποτελούν αιτία για ακύρωση της εκδροµής χωρίς τις σχετικές επιβαρύνσεις.

• Τα  τρίκλινα  δωµάτια  είναι  δίκλινα  µε  προσθήκη  τρίτου  πτυσσόµενου  κρεβατιού.  Προς  
αποφυγήν προβληµάτων σας συνιστούµε να µην επιλέγονται από τρείς ενήλικες.

• Για  την  µη  συµµετοχή  σε οποιαδήποτε εκδήλωση , η  επίσκεψη που  περιλαµβάνεται στο  
ανωτέρω πρόγραµµα, δεν υπάρχει επιστροφή χρηµάτων, διότι το γραφείο προκαταβάλει την αξία  
όλων των υπηρεσιών, και δεσµεύεται µε συµβόλαια.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι:

Oταν έχει προηγηθεί εγγραφή, επιφέρει τις ακόλουθες κυρώσεις:

1. ακύρωση στο διάστηµα 29 µέρες πριν την αναχώρηση (δηλαδή στις 22/6)
χωρίς επιβάρυνση.



2. ακύρωση στο διάστηµα 24 - 11 µέρες πριν την αναχώρηση 50% του συνόλου
3. 10 µέρες πριν την αναχώρηση µέχρι και την  
αναχώρηση 100%της συνολικής αξίας του  ταξιδιού.

 Οι  ακυρώσεις  εκ  µέρους  του ταξιδιώτη  γίνονται  ΜΟΝΟ  ΕΓΓΡΑΦΩΣ προς    το γραφείο .  Σε  
περίπτωση που κάποιος κωλύεται να ταξιδεύσει (και έχει ήδη δώσει προκαταβολή), η θέση του  
µπορεί  να  εκχωρηθεί  σε  άλλο  άτοµο,  µε   την  προϋπόθεση  ότι  δεν  έχουν  εκδοθεί  τα  εισιτήρια  
ταξιδίου και η αεροπορική εταιρεία δεχθεί την αλλαγή ονόµατος.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΡΟΜΗ, ∆ΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΟΥΣ.

      Το ταξίδι πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το                                   
   

Σας  ενηµερώνουµε  ότι   στις  23  –  30/10/2014,  προγραµµατίζουµε  ένα  ξεχωριστό  
ταξίδι, για 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΣΡΑΗΛ – ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ

(η εκδροµή στην Βαρκελώνη, την οποία είχαµε ανακοινώσει για τις 23/10, αναβάλλεται,  
γιατί η Aegean δεν µπορεί να επιβεβαιώσει τις θέσεις , λόγω αλλαγής προγράµµατος  

δροµολογίων).


