
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 
1η ΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, 20/12/2022,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ.(80χλμ) 
    Συγκέντρωση των εκδρομέων νωρίς το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το λιμάνι 
της Ηγουμενίτσας, όπου θα πάρουμε το πλοίο για την Βενετία. Επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις 
καμπίνες. Διανυκτέρευση εν πλω. 
 
2η ΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 21/12/2022,  ΒΕΝΕΤΙΑ – ΓΕΝΕΥΗ (ΜΕ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΥΝΕΛ MONT 

BLANC) (576χλμ.). 
     Άφιξη την επομένη στο λιμάνι της Βενετίας. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση, διασχίζοντας ένα 
πολύ όμορφο κομμάτι της Ιταλίας και μέσα από μια υπέροχη διαδρομή με αποκορύφωμα το καταπληκτικό 
τούνελ του Mont Blanc μήκους 12 χιλιομέτρων που συνδέει την Ιταλία με την Γαλλία φτάνουμε στη 
γαλλόφωνη Γενεύη, χτισμένη στις όχθες της λίμνης Λε Μαν, στην καρδιά της Ευρώπης. Ανάμεσα στα 
αξιοθέατα που θα δούμε είναι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Πέτρου, το Μέγαρο των Εθνών, το Κτίριο 
του Ερυθρού Σταυρού, το λουλουδένιο ρολόι και φυσικά το εμβληματικό σιντριβάνι-σύμβολο Jet d'Eau, 
όπου πετάει το νερό σε ύψος τρεις φορές μεγαλύτερο από το άγαλμα της Ελευθερίας. Αναχώρηση για το 
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.  Διανυκτέρευση. 
 
3η ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ, 22/12/2022, ΓΕΝΕΥΗ – ΠΑΡΙΣΙ (540χλμ.). 
    Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη γαλλική πρωτεύουσα το Παρίσι. Μέσα 
από μια καταπληκτική διαδρομή και με μικρές στάσεις στο δρόμο για καφέ και ξεκούραση, άφιξη στην 
"πόλη του φωτός". Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για πρώτη γνωριμία με το 
Παρίσι. Δείπνο. Για το βράδυ προτείνουμε μια βόλτα στα Ηλύσια Πεδία, όπου μπορείτε να 
απολαύσετε το εντυπωσιακό "νυχτερινό Παρίσι" με την εορταστική ατμόσφαιρα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
   
4η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23/12/2022, ΠΑΡΙΣΙ.  
     Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στο μουσείο του Λούβρου, ένα από τα μεγαλύτερα και 
παλαιότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο που εκθέτει 35.000 έργα τέχνης. Θα δούμε την Τζοκόντα από 
τους πιο γνωστούς πίνακες ζωγραφικής, στην ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη της μήλου που 
προσφέρθηκε από τον μαρκήσιο ντε Ριβιέρ στον Λουδοβίκο το 1821, τη Νίκη της Σαμοθράκης, τις 
“Εργαστίνες”, τμήμα της ζωοφόρου του Παρθενώνα που χρονολογείται στο 447-438 π.Χ., το οποίο 
κάποιοι θεωρούν έργο του Φειδία, την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι από μετόπη του Παρθενώνα, 
αρχαιότητες από τη Σάμο που αποκτήθηκαν το 1881, το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς ύψους 2,60μ. 
κ.α. Στη συνέχεια ακολουθεί ξενάγηση 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 , 
το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την Πλας Κονκόρντ (Πλατεία Ομονοίας), το εντυπωσιακό κτίριο της 
Όπερας, τις πολυσύχναστες λεωφόρους Grands Boulevards, τη Γαλλική Ακαδημία, το Δικαστικό 



Μέγαρο, τη νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο., το Πάνθεον, κ.ά. Στη συνέχεια, προτείνουμε 
κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τα περίφημα μπατώ μους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.  
 
5η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 24/12/2022,  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ / ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ 

(60χλμ). 
      Πρωινό. Όσοι επιθυμούν να πάρουν μια γεύση από την πρωτεύουσα της Αγγλίας, προτείνουμε με 
τη συνοδεία του αρχηγού μας, αναχώρηση για το σταθμό των τρένων, απ΄ όπου θα γίνει η 
αναχώρηση για την εκδρομή στο Λονδίνο. Επιβίβαση στο τρένο το πρωί και αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου που αποτελεί έναν μοναδικό συνδυασμό ιστορίας, 
αρχιτεκτονικής και μνημείων. Μετά την αποβίβασή μας στον σιδηροδρομικό σταθμό θα κινηθούμε με 
το μετρό του Λονδίνου για να ανακαλύψουμε όλα τα αξιοθέατα της πόλης όπως το Βρετανικό μουσείο, 
τα μεγαλοπρεπή ανάκτορα του Buckingham, το Westminister Hall με το Big Ben όπου ακριβώς 
απέναντι βρίσκεται και το λεγόμενο <<μάτι>> του Λονδίνου. Ολοκληρώνουμε την επίσκεψή μας με τον 
Πύργο του Λονδίνου απ΄ όπου και θα θαυμάσουμε την εντυπωσιακή γέφυρα επί του ποταμού 
Τάμεση. Αργά το απόγευμα, αναχωρούμε με το τρένο πάλι για επιστροφή στο Παρίσι.  
      Όσοι βέβαια δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν την εκδρομή στο Λονδίνο, θα αναχωρήσουν με το 
πούλμαν για να επισκεφθούν το παλάτι των Βερσαλλιών του Λουδοβίκου 14ου, με την περίφημη 
αίθουσα των Κατόπτρων, τα Μεγάλα Διαμερίσματα, τα διαμερίσματα της βασίλισσας και της μαντάμ 
ντε Πομπαντούρ και τους καλοσχεδιασμένους κήπους. Ακολουθεί, ελεύθερος χρόνος για ψώνια στην 
αγορά του Παρισιού.   
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Προαιρετική διασκέδαση στα παρισινά καμπαρέ Moulin Rouge, 
Lido, Paradise Latin... Απολαύστε θέαμα και σαμπάνια. Διανυκτέρευση. 
 

6η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 25/12/2022,  ΠΑΡΙΣΙ – ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ - ΠΑΡΙΣΙ. (88χλμ) 
      Πρωινό και αναχώρηση για τον μαγικό κόσμο του Disney. Ανακαλύψτε το μέρος όπου κυριαρχεί 
η φαντασία και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Πάρτε και εσείς μέρος στην περιπέτεια 
περιπλανώμενοι στο πειρατικό καράβι της Adventureland, συνεχίστε με μια νοσταλγική κρουαζιέρα 
στα ποτάμια της Άγριας Δύσης στην Frontierland, παρακολουθήστε την Χιονάτη στην Fantasyland και 
θαυμάστε τον υποβρύχιο κόσμο του κάπταιν Νέμο στην Discoveryland. Ολόκληρη η μέρα, είναι 
ελεύθερη για να διασκεδάσετε στην Disneyland. Αργά το απόγευμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
7η ΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ, 26/12/2022, ΠΑΡΙΣΙ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ , (447χλμ) 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το Στρασβούργο, τη γενέτειρα του Γουίλιαμ 
Σαίξπηρ. Χτισμένη στα γαλλογερμανικά σύνορα, στολισμένη με τα καλύτερα και πιο θετικά στοιχεία από 
τους δύο αυτούς πολιτισμούς αλλά και γεμάτη με διεθνή αέρα και φινέτσα, η πόλη 
του Στρασβούργου αποτελεί έναν αγαπημένο προορισμό. Ακολουθεί περιήγηση στην παλαιά πόλη που 
είναι γεμάτη γραφικά σπιτάκια με ξύλο και χρώμα. Εκεί θα δούμε τον καθεδρικό ναό της Παναγίας 
του Στρασβούργου, τον πύργο Ροάν του 18ου αιώνα δίπλα στον καθεδρικό στην πλατεία Σατό που 
σήμερα στεγάζει τα κυριότερα μουσεία της πόλης, το Μουσείο Καλών Τεχνών και το Μουσείο 
Διακοσμητικών Τεχνών και Αρχαιολογίας. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
8η  ΜΕΡΑ , ΤΡΙΤΗ, 27/12/2022 ,  ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΙΛΑΝΟ (507 χλμ). 
       Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, 
του παγκοσμίου κέντρου μόδας, το Μιλάνο. Άφιξη και ακολουθεί γνωριμία με την πόλη του Μιλάνο. 
Αφού περάσουμε από τον κεντρικό εμπορικό δρόμο Βία Ντάντε, φθάνουμε στη Πιάτσα Ντουόμο. Θα 
θαυμάσουμε το Καθεδρικό Ναό με τα περίπου 2800 αγάλματα και το κεντρικό χρυσό άγαλμα της 
Μαντονίνας (Παναγίας). Στη συνέχεια αφού διασχίσουμε την περίφημη Γκαλλερία Βιτόριο 
Εμμανουέλλε, φθάνουμε στη Σκάλα του Μιλάνου, ένα από τα πιο διάσημα οπερατικά θέατρα στον 
κόσμο και είναι γνωστό ως Ο ναός της όπερας. Πήρε την ονομασία της από την ομώνυμη πλατεία 
του Μιλάνου όπου και βρίσκεται, την Piazza della Scala. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στη Βία 
Μόντεναπολεόνε όπου είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι οίκοι μόδας του Μιλάνου. Παραμονή στην αγορά 
για ψώνια και αναχώρηση για το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 

9η ΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 28/12/2022, ΜΙΛΑΝΟ – ΒΕΝΕΤΙΑ (274χλμ.). 



     Πρωινό, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το λιμάνι της Βενετίας, όπου θα πάρουμε το 
πλοίο για Ηγουμενίτσα. Επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες. Διανυκτέρευση εν πλω. 
 
10η ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ, 29/12/2022,  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ.(80χλμ) 
   Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την πόλη μας με 
έντονες αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή. 
 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή τo συντομότερo δυνατό  και θα έχετε 
ενημέρωση από το πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται προς όφελος των πελατών για την 

έγκαιρη ενημέρωσή τους και για την επιβεβαίωση των ξενοδοχείων. 

 

ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  :  940 ευρώ / κατά  άτομο σε δίκλινα  δωμάτια.  

                            

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
-Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο κλιματιζόμενο άνετο πούλμαν του γραφείου μας με την 
πολυετή εμπειρία του οδηγού μας. 
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Βενετία και Βενετία - Ηγουμενίτσα, σε καμπίνες ΑΒ4 
(τετράκλινες εσωτερικές με W/C και ντουζ).  
-Μία (1) διανυκτέρευση σε περιοχή της Γενεύης, τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο Παρίσι, μία (1) 
διανυκτέρευση στο Στρασβούργο και μία (1) διανυκτέρευση στο Μιλάνο,  σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 
του γραφείου μας  3*** sup. / 4****. 
-Επτά (7) πρωινά. 
-Επτά (7) δείπνα. 
-Ξεναγήσεις-περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
-Έμπειρος ξεναγός - αρχηγός του γραφείου μας κατά τη διάρκεια όλης της εκδρομής. 
-Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός στο  Λούβρο και στις Βερσαλλίες . 
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης (Π.Δ. 339/11-9-96), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
-Φ.Π.Α.. 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους, Λούβρο, Βερσαλλίες, πύργος Άιφελ και κέντρα διασκέδασης. 
- Εισιτήρια   Disneyland. 
- Ημερησία εκδρομή με το τρένο στο Λονδίνο. 
- Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα. 
- Έξτρα ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις για τον κορωνοϊό και όχι μόνο, πριν και κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού. ( 16 ευρώ / κατά άτομο) ** Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες** 
 
Προσοχή !  Χρειάζεται η καινούρια αστυνομική ταυτότητα (με τους λατινικούς χαρακτήρες) ή το 

καινούριο σας διαβατήριο. 

Από την 1η Οκτωβρίου 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν δέχεται πλέον αστυνομικές ταυτότητες 

ΕΕ και Σένγκεν και απαιτείται διαβατήριο για την είσοδο στη χώρα. 

 
* Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί τίποτα, 
προς όφελος των πελατών. 

 

  Pamvotis Travel - Γραφείο Γενικού Τουρισμού 

Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 

Fax: 26510-37779 

www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


