ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
Αγαπητοί γονείς,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι τα
Εκπαιδευτήριά μας, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων τους, θα πραγματοποιήσουν πενθήμερη εκδρομή στο
Παρίσι στο πάρκο του Asterix και την DISNEYLAND, στις 28 Ιουνίου –
2 Ιουλίου 2019. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θα δούμε από κοντά όλα
τα αξιοθέατα της πρωτεύουσας της Γαλλίας (τον Πύργο του Άιφελ, την
Παναγία των Παρισίων, το Σηκουάνα ποταμό, το μουσείο του Λούβρου
και πολλά άλλα) και θα περάσουμε - μικροί και μεγάλοι - παραμυθένιες
στιγμές στο μοναδικό πάρκο της Eurodisney και του Asterix.
Το πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής:
Παρασκευή 28-6-19

Αναχώρηση από το φροντιστήριο στις 6:00 π.μ. και πτήση στις 8:30 για
Παρίσι. Ακολούθως θα γίνει περιήγηση και ξενάγηση στα αξιοθέατα της
πόλης του φωτός, όπου θα δούμε τον Πύργο του Άιφελ, την Παναγία των
Παρισίων, το Καρτιέ Λατέν, τους κήπους του Λουξεμβούργου, το Πάνθεον, τον
τάφο του Ναπολέοντα, το Τροκαντερό και πολλά ακόμα. Μετά τη ξενάγηση θα
κατηφορίσουμε για το νησάκι Ιλ ντε Λα Σιτέ και την επιβλητική Παναγία των
Παρισίων με το πασίγνωστο καμπαναριό, όπου ο Κουασιμόδος και η
πεντάμορφη έγραψαν τη δική τους ιστορία. Στη συνέχεια, θα τακτοποιηθούμε
στο ξενοδοχείο γύρω στις 4:00 μμ. Το απόγευμα, βόλτα στη μοναδική
Μονμάρτη με τους υπαίθριους ζωγράφους και τη γραφική εκκλησία της Σακρ
Κερ και θα απολαύσουμε τον καφέ μας σε μια από τις χαρακτηριστικότερες
γωνιές της πόλης. Το βραδάκι έξοδος για φαγητό και διασκέδαση στο κατάφωτο
Παρίσι.

Σάββατο 29-6-19

Στις 9:00 θα αναχωρήσουμε για το μικρό Γαλατικό χωριό που συνεχίζει να
αντιστέκεται στον Ιούλιο Καίσαρα. Η παρέα του Αστερίξ, του Οβελίξ και του
Δρυίδη Πανοραμίξ ζωντανεύει σε ένα θεματικό πάρκο 36 χιλ. βορειοανατολικά
του Παρισιού. Εκτός από τις ρωμαϊκές πόλεις και τα γαλατικά χωριά, θα βρείτε
και ένα από τα καλύτερα ξύλινα roller coaster στον κόσμο, το Tonnere de Zeus
(ο κεραυνός του Δία), με μήκος 1230μ., ο τρίτος μεγαλύτερος στην Ευρώπη, με
απότομη κάθοδο από τα 30 μ., που κόβει την ανάσα. Η ταχύτητά τους φτάνει τα
84 χλμ την ώρα. Στην ζώνη των Βίκινγκς θα φωτογραφηθείτε με τους άγριους
πολεμιστές και στον θρόνο του Θορ με το γιγάντιο τσεκούρι. Το βράδυ βόλτα
για όσους έχουν ακόμα δυνάμεις

Κυριακή 30-6-19

Μετά το πρόγευμα θα έχουμε τη δυνατότητα για βόλτα και στην περιοχή του
Πύργου του Άιφελ και στις 12:30 θα επισκεφτούμε το μουσείο του Λούβρου,
όπου θα δούμε από κοντά μερικούς από τους γνωστότερους ανεκτίμητους
θησαυρούς του κόσμου. Αφροδίτη της Μήλου, Νίκη της Σαμοθράκης,
Τζοκόντα, αριστουργήματα του Μιχαήλ Άγγελου και του Ντα Βίντσι και πολλά
ακόμα είναι μερικά από τα εκθέματα του Μουσείου. Ακολουθεί βόλτα για
φαγητό σε κάποιο από τα παραδοσιακά «στέκια» του Παρισιού, όπως το Καρτιέ
Λατέν ή το Σαιν Ζερμαίν ή τους κήπους του Λουξεμβούργου και για βόλτα στα
στενά δρομάκια του Ιλ ντε Λα Σιτέ. Το απόγευμα στις 20:00 μας περιμένει μια
μοναδική κρουαζιέρα στο Σηκουάνα για να απολαύσουμε το Παρίσι εν πλω.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο στις 23:00.

Δευτέρα 1-7-19

Το πρωί στις 9:00 θα αναχωρήσουμε για την εκθαμβωτική Eurodisney όπου θα
έχουμε αρκετό χρόνο να απολαύσουμε τους γνωστούς ήρωες του Disney σε
πολλά φαντασμαγορικά θεάματα. Mickey και Donald, Goofy και Minnie και
δεκάδες ακόμα φιγούρες από τον κόσμο των παραμυθιών και των κινουμένων
σχεδίων θα παίξουν μαζί μας σ’ ένα διασκεδαστικό πανηγύρι. Το βράδυ, μετά
την παρέλαση που γίνεται στην Eurodisney, θα επιστρέψουμε με τα πούλμαν στο
ξενοδοχείο μας. Έξοδος για όποιον έχει ακόμα κουράγιο …

Τρίτη 2-7-19

Μετά το πρωινό θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για βόλτα και ψώνια στα μαγαζιά
στην περιοχή της όπερας. Στις 5:30 το απόγευμα θα πάρουμε την πτήση της
Aegean, που θα μας προσγειώσει στην πραγματικότητα της Αθήνας στις 9:30 το
βράδυ και θα δώσει ένα Happy End σε αυτό το παραμυθένιο ταξίδι.

Το κόστος του ταξιδιού για τα παιδιά και του γονείς τους είναι 543,00 Ευρώ το άτομο (συν φόροι
αεροδρομίων) και στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται:










Τα αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα για Παρίσι και πίσω με την Aegean,
1 μεγάλη βαλίτσα το άτομο έως 20 κιλά
Η μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και πίσω,
Οι 4 διανυχτερεύσεις στο Hotel Ibis Paris στο κέντρο της πόλης με πρωινό μπούφε,
Η περιήγηση και η ελληνόφωνη ξενάγηση στα αξιοθέατα του Παρισιού,
Η κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με το Bateaux-Parisiens,
Οι μεταφορές από το ξενοδοχείο στο πάρκο του Asterix και πίσω,
Οι μεταφορές από το ξενοδοχείο στη Disneyland και πίσω,
Συνοδός σε κάθε πούλμαν και ταξιδιωτική ασφάλεια για αστική ευθύνη.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδρομή αυτή θα πρέπει να μας ενημερώσετε το αργότερο
μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2019, καταβάλλοντας ως προκαταβολή το ποσό των 250,00 Ευρώ.
Επειδή υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

