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ΠΑΡΙΙ ME ΔΙΑΜΟΝΗ DISNEYLAND
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018
Αναχωρήσεις:
21/6,28/6, 05/7,13/7,19/7,26/7, 03/8,10/8,11/8,15/8,22/8,24/8,30/8

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΗ ΣΑ ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΡΙΙΟΤ – ΞΕΝΑΓΗΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΣΟΤ ΛΟΤΒΡΟΤ –
ΞΕΝΑΓΗΗ ΣA ANAKTOΡΑ ΣΩΝ ΒΕΡΑΛΛΙΩΝ - ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΑΡΩΜΑΣΩΝ – ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΗ ΝΣΙΝΕΤΛΑΝΣ –
ΕΚΠΣΩΣΙΚΑ ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ GALLERIES LAFAYETTE –
ΟΛΕΣ ΜΑΣ ΟΙ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΞΕΝΑΓΟ

5 &6 ΗΜΕΡΕ
1. ΑΘHNA – ΠΑΡΙΙ – ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ ΣΑ ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΡΙΙΟΤ
υγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο 2 ϊρεσ πριν τθν πτιςθ ςασ και αναχϊρθςθ για τθν Πόλθ του Φωτόσ. Άφιξθ ςτο αεροδρόμιο του Παριςιοφ και μετά τθν
παραλαβι των αποςκευϊν ςασ, κα ςασ περιμζνει ο επίςθμοσ ελλθνόφωνοσ ξεναγόσ μασ με τθν ζνδειξθ GINIS. Μεταφορά ςτθν πόλθ και ξεκινάμε τθν
θμζρα μασ με μια πανοραμικι ξενάγθςθ ςτα αξιοκζατα του Παριςιοφ. Θα ξεκινιςουμε από το ζμβλθμα τθσ πόλθσ, τον Πφργο του Άιφελ και το
Σροκαντερό όπου κα ζχουμε χρόνο να βγάλουμε αναμνθςτικζσ φωτογραφίεσ. τθ ςυνζχεια κα καυμάςουμε τθν Αψίδα του Θριάμβου, τθ διάςθμθ
λεωφόρο των Θλυςίων Πεδίων που το βράδυ είναι φωτιςμζνθ, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, τθν Πλασ Κονκόρντ (Πλατεία Ομονοίασ), το
εντυπωςιακό κτίριο τθσ Όπερασ, τισ πολυςφχναςτεσ λεωφόρουσ Grands Boulevards, το Μουςείο του Λοφβρου με τισ φθμιςμζνεσ πυραμίδεσ του, τθ
Γαλλικι Ακαδθμία, το Δικαςτικό Μζγαρο, τθ νζα γζφυρα Ποντ Νεφ, το Δθμαρχείο. ειρά ζχει θ επιβλθτικι Notre Dame (Παναγία των Παριςίων)
κακεδρικόσ γοτκικοφ ρυκμοφ, με τα περίφθμα γλυπτά και το εντυπωςιακό βιτρϊ, το Πάνκεον, οι πολφχρωμοι κιποι του Λουξεμβοφργου, θ περιοχι
αιν Ηερμαίν με τισ καλλιτεχνικζσ γειτονιζσ και τθ χολι Καλϊν Σεχνϊν. Μεταφορά ςτο ξενοδοχείο και τακτοποίθςθ. Χρόνοσ για ξεκοφραςθ. Σο βράδυ
αν επικυμείτε βγείτε μια βόλτα για μια πρϊτθ γνωριμία με τθν παριηιάνικθ πρωτεφουςα.

2. ΠΑΡΙΙ – ΞΕΝΑΓΗΗ ΕΩΣΕΡΙΚΑ ΣΑ ΑΝΑΚΣΟΡΑ ΣΩΝ ΒΕΡΑΛΛΙΩΝ – ΞΕΝΑΓΗΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΣΟΤ ΛΟΤΒΡΟΤ – KHΠΟΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟΤ
– ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΑΡΩΜΑΣΩΝ FRAGONARD
Πρόγευμα ςτο ξενοδοχείο ςασ. ιμερα κα απολαφςουμε τθν ξενάγθςθ εςωτερικά ςτα Ανάκτορα των Βερςαλλιϊν με επίςθμο ελλθνόφωνο ξεναγό. Σα
ανάκτορα-πρότυπο των περιςςοτζρων παλατιϊν ςτθν Ευρϊπθ μασ περιμζνουν. Θα επιςκεφτοφμε τα βαςιλικά διαμερίςματα και τθν αίκουςα των
κακρεφτϊν, μικουσ 70 μζτρων. τισ οροφζσ και ςτουσ τοίχουσ δεςπόηουν οι τοιχογραφίεσ και άλλα διάφορα ζργα τζχνθσ από τουσ καλφτερουσ
ηωγράφουσ τθσ Ευρϊπθσ εκείνθσ τθσ εποχισ, με ανεκτίμθτθ αξία. Σα ανάκτορα των Βερςαλλιϊν είναι γνωςτά και για τουσ τεράςτιουσ κιπουσ του
μαηί με πολλά ςυντριβάνια και αγάλματα. τθ ςυνζχεια κα πραγματοποιιςουμε τθν ξενάγθςθ ςτο Μουςείο του Λοφβρου, κα ξεκινιςουμε με τουσ
πανζμορφουσ Κιπουσ που βρίςκονται ακριβϊσ μπροςτά από το Μουςείο (Κιπουσ Κεραμικοφ - Jardin de Tuileries), και περπατϊντασ ανάμεςα ςτα
δζντρα και ςτα λουλοφδια κα φτάςουμε ςτθν είςοδο του Λοφβρου. Εκεί κα απολαφςουμε μια ξενάγθςθ ςε ζνα από τα μεγαλφτερα μουςεία του
κόςμου με περιςςότερα από 30 χιλιάδεσ εκκζματα και περιςςότερουσ από 10 εκατομμφρια τουρίςτεσ το χρόνο! Θα ξεναγθκοφμε ςτθν Ελλθνικι και
ςτθ ρωμαϊκι πτζρυγα και κα δοφμε μεταξφ άλλων και τισ τρεισ Βαςίλιςςεσ του Λοφβρου, τθν Αφροδίτθ τθσ Μιλου, τθ Νίκθ τθσ αμοκράκθσ αλλά και
τθν αινιγματικι Σηοκόντα του Ντα Βίντςι. Επιπλζον κα καυμάςουμε πίνακεσ τθσ Αναγζννθςθσ, ζργα νεοκλαςικιςμοφ και ρομαντιςμοφ. τθ ςυνζχεια
κα επιςκεφτοφμε το Μουςείο Αρωμάτων Fragonard, που ςτεγάηεται ςε ζνα πανζμορφο κτίριο του 19ου αιϊνα, όπου κα μπορζςουμε να γνωρίςουμε
τθν τζχνθ των γαλλικϊν αρωμάτων. τθ ςυνζχεια χρόνοσ ελεφκεροσ. Σο βράδυ, για να κυμάςτε για πάντα τθ βραδινι ηωι του Παριςιοφ, ςασ
προτείνουμε (προαιρετικά) να παρακολουκιςετε το φανταςμαγορικό ςϊου του Paradis Latin, ςτο κζατρο που το ζχει ςχεδιάςει ο Άιφελ, με
πρωταγωνίςτριεσ καλλίγραμμεσ χορεφτριεσ, με παραδοςιακό γαλλικό χορό καν-καν, ηογκλζρ, και διαςκεδαςτικό showman…

3. ΠΑΡΙΙ – ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕ
Πρόγευμα ςτο ξενοδοχείο. Χρόνοσ ελεφκεροσ για να γνωρίςετε τθ γοθτευτικι αγορά του Παριςιοφ. Αξίηει να επιςκεφκείτε τα πολυκαταςτιματα
Galleries Lafayette και Printemps αξιοποιϊντασ και τισ εκπτωτικζσ κάρτεσ που ςασ ζχουμε δϊςει. Οι βιτρίνεσ τουσ είναι τόςο εντυπωςιακά
ςτολιςμζνεσ που κυμίηουν πανζμορφο κεατρικό ςκθνικό, με ηωθρά χρϊματα και κινοφμενεσ φιγοφρεσ. Θμζρα ελεφκερθ για βόλτεσ ςτο κζντρο τθσ
πόλθσ, περπατιςτε ςτα Θλφςια Πεδία (Champs Elysees) που κεωρείται θ πιο ακριβι και εμπορικι λεωφόροσ τθσ Ευρϊπθσ, με 2 χιλιόμετρα μικοσ και
70 μζτρα πλάτοσ, γεμάτθ όμορφα καφζ, κζατρα και καταςτιματα. Επιςκεφτείτε τθν κομψι περιοχι ςτθ Rue Rivoli που κατακλφηεται από διάςθμα
πολυτελι καταςτιματα. Επίςθσ, μπορείτε να ανεβείτε ςτο Παλαί ντε αγιϊ για μια μοναδικι φωτογραφία του Πφργου του Αϊφελ και αν κζλετε
περπατιςτε μζχρι το μεγαλοπρεπζσ αλλά και κομψό ατςάλινο δθμιοφργθμα. χετικά κοντά βρίςκεται το Μουςείο d’Orsay, το οποίο ξεκίνθςε να
καταςκευάηεται το 1898 ωσ κτιριο κεντρικοφ ςιδθροδρομικοφ ςτακμοφ. Εκεί ςτεγάηονται εκκζματα γλυπτικισ, ηωγραφικισ, αντικειμζνων ζργων
τζχνθσ (Objets d' Art), αρχιτεκτονικισ, φωτογραφίασ και γραφικϊν τεχνϊν. Μια άλλθ ιδζα είναι να επιςκεφτείτε τθ γραφικι Μονμάρτθ, τθ μποζμ
ςυνοικία τθσ πόλθσ που είναι χτιςμζνθ πάνω ςτο λόφο: εκεί κα δείτε τθν εκκλθςία Sacre Coeur (Bαςιλικι τθσ Ιερισ Καρδίασ), κα περιπλανθκείτε ςτα
γραφικά ςοκάκια, κα επιςκεφτείτε τθν Πλατεία με τουσ ηωγράφουσ για να πάρετε μια γεφςθ από το καλλιτεχνικό Παρίςι. Θ Μονμάρτθ ιταν θ γειτονιά
που ζηθςαν ο Βαν Γκογκ, ο Σουλοφη Λοτρζκ, ο Πικάςςο, των οποίων μπορείτε να δείτε τα ατελιζ (εξωτερικά γιατί πλζον είναι κατοικθμζνα ςπίτια).
Εναλλακτικά μπορείτε να βρεκείτε ςτθν περιοχι Μαραί, τθν Πλατεία των Βοςγίων ι να επιςκεφτείτε το Μουςείο Moντζρνασ Σζχνθσ Πομπιντοφ (ι
Μπομποφρ όπωσ το λζνε οι Γάλλοι!).

4. ΠΑΡΙΙ – ΝΣΙΝΕΤΛΑΝΣ
Πρόγευμα ςτο ξενοδοχείο ςασ και αναχϊρθςθ για τον μαγικό κόςμο των παιχνιδιϊν, τα πάρκα τθσ Disneyland. Σο Disneyland Park που εγκαινιάςτθκε
το 1992 και φζτοσ κλείνει 26 χρόνια! , διακζτει 4 μαγικοφσ ‘κόςμουσ’, τθν Χϊρα τθσ Φανταςίασ, τθν Χϊρα τθσ Ανακάλυψθσ, τθν Χϊρα τθσ Περιπζτειασ

και τθ Χϊρα των υνόρων, όλα γεμάτα διαςκεδαςτικά κεάματα! Σο δεφτερο πάρκο Walt Disney Studios εγκαινιάςτθκε το 2002 και προφζρει κεάματα
ςχετικά με τισ κινθματογραφικζσ ταινίεσ. Σα 2 αυτά πάρκα δθμιουργικθκαν ς’ ζνα απζραντο χϊρο με λίμνεσ, δάςθ και κανάλια, ςε λιγότερο από μια
ϊρα από το Παρίςι. Εντυπωςιακζσ παρελάςεισ, παραμυκζνια παλάτια και ολοηϊντανεσ φιγοφρεσ του Ντίςνεχ ςασ μεταφζρουν ςτον κόςμο τθσ
φανταςίασ. Σαξιδζψτε με τουσ Πειρατζσ τθσ Καραϊβικισ ι τον Ιντιάνα Σηόουνσ ςτθν ‘Χϊρα τθσ Περιπζτειασ’, χακείτε ςτο άπειρο μ’ ζνα διαςτθμόπλοιο
ςτο ‘Βουνό του Διαςτιματοσ’. Ανεβείτε ςτα άλογα του ‘Καρουςζλ του Λάνςελοτ’, ςυναντιςτε τον Πινόκιο, το Ντάμπο το ελεφαντάκι, τθ Χιονάτθ και
τουσ εφτά νάνουσ ςτθ ‘Χϊρα τθσ Φανταςίασ’. Επιτζλουσ φζτοσ ξανάνοιξαν και τα κεάματα ςτο Star Wars που είχαν κλείςει πολφ καιρό για ανακαίνιςθ
αλλά και ανανζωςθ με καινοφρια παιχνίδια! Οπωςδιποτε πρζπει να τα επιςκεφτείτε! Για κάτι πιο ενδιαφζρον για τουσ μεγαλφτερουσ, προτείνουμε
τα κεάματα μζςα ςτθ ‘Χϊρα τθσ Ανακάλυψθσ’. Πάρα πολλά τα καφζ, τα εςτιατόρια και τα ςινεμά για να γευματίςετε και να περάςετε το βράδυ ςασ.
Διανυκτζρευςθ ςτο ξενοδοχείο ςτθν Ντίςνευλαντ.

5. ΝΣΙΝΕΤΛΑΝΣ
Πρόγευμα ςτο ξενοδοχείο. υνεχίςτε ςιμερα τθν περιπλάνθςθ ςτθ μαγικι Ντίςνεχλαντ απολαμβάνοντασ τα κεάματα και τα παιχνίδια που δεν
προλάβατε τθν προθγουμζνθ. Ετοιμαςτείτε να ηιςετε ςτιγμζσ χαράσ και διαςκζδαςθσ με τθν οικογζνειά ςασ που κα μείνουν για πάντα χαραγμζνεσ
ςτθ μνιμθ των παιδιϊν ςασ! Δείτε το πιο καινοφργιο Πάρκο, το Walt Disney Studios, όπου μεταξφ άλλων κα ανεβείτε ςτο κεαματικό ςτακμό του
Διαςτιματοσ, ςτο ταχφτατο τρζνο Rock & Roller Coaster, κ.ά. Αγοράςτε αναμνθςτικά δϊρα, γευματίςτε ς’ ζνα από τα πολλά καφζ-εςτιατόρια και
πιτςαρίεσ και το βράδυ αποχαιρετιςτε τθ χϊρα του παραμυκιοφ και τθσ φανταςίασ ςτθν παραδοςιακι Αμερικάνικθ ντίςκο ‘Hurricane’.

6. ΝΣΙΝΕΤΛΑΝΣ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα ςτο ξενοδοχείο. Ετοιμάηετε τα πράγματά ςασ (πριν τισ 12 το μεςθμζρι) και τα τοποκετείτε ςτον ειδικό χϊρο φφλαξθσ αποςκευϊν του
ξενοδοχείου ςασ. Μθν ξεχάςετε να επιβεβαιϊςετε τθν ϊρα ςυγκζντρωςισ ςασ για τθ μεταφορά ςτο αεροδρόμιο. Ελεφκεροσ χρόνοσ (αναλόγωσ τθσ
ϊρασ πτιςθσ ςασ) για παιχνίδι ςτο πάρκο, αγορζσ και εξερεφνθςθ. Πτιςθ για τθν Ακινα και τζλοσ του γοθτευτικοφ ταξιδιοφ ςασ.
ΠΡΟΟΧΗ: Θ ςειρά των εκδρομϊν / υπθρεςιϊν του πιο πάνω προγράμματοσ είναι ενδεικτικι και αλλάηει, ανάλογα με τθν θμερομθνία άφιξθσ, τισ
ϊρεσ πτιςεων, τισ κρατιςεισ των μουςείων, κλπ. Σο 5ιμερο πρόγραμμα ζχει 3 διαν/ςεισ ςτο Παρίςι και 1 διαν/ςθ ςτθ Ντίςνευλαντ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΙΟΤΝΙΟ 6 μέρες
21 – 26/6/18
3 διαν. ΠΑΡΙΙ IBIS BERTHIER 3* + 2 διαν. DISNEYLAND
VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS/ DREAM CASTLE 4*
3 διαν. ΠΑΡΙΙ NOVOTEL PARIS 17 4* + 2 διαν.
DISNEYLAND VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS/ DREAM
CASTLE 4*

ΙΟΤΝΙΟ 5 μέρες

28/6 – 02/7/18

3 διαν. ΠΑΡΙΙ IBIS BERTHIER 3* + 1 διαν. DISNEYLAND
VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS/ DREAM CASTLE 4*

ΙΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΑΤΓΟΤΣΟ

6 μέρες

3 διαν. ΠΑΡΙΙ IBIS BERTHIER 3* + 2 διαν. DISNEYLAND
VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS/ DREAM CASTLE 4*
3 διαν. ΠΑΡΙΙ NOVOTEL ASNIERES 4* + 2 διαν. DISNEY
VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS/ DREAM CASTLE 4*

ΠΑΚΕΣΟ ΓΙΑ
2 ΕΝΗΛΙΚΕ + 1
ΠΑΙΔΙ έως 11 ετών
(δίκλινο με έξηπα
κπεβάηι)

ΠΑΚΕΣΟ ΓΙΑ
2 ΕΝΗΛΙΚΕ + 2
ΠΑΙΔΙΑ έως11 ετών
(family room ζηο Παπίζι
και ζηη Νηίζνεςλανη)

€ 1.718

€ 1.530

€ 1.998

€ 1.500

€ 1.850

€ 1.858

€ 1.268

€ 1.780

€ 1.630

€ 2.290

€ 1.370

€ 1.800

€ 1.750

€ 2.240

€ 1.498

€ 1.975

€ 1.920

€ 2.450

ΠΑΚΕΣΟ
ΓΙΑ 2 ENΗΛ.
(ζε δίκλινο)

ΠΑΚΕΣΟ
ΓΙΑ 3ΕΝΗΛ.

€ 1.260

(ζε ηπίκλινο)

€ 2.100
(μόνο ζηιρ 07/6 ςπάπσει
διαθέζιμο ηεηπάκλινο)

ημείωση : Οι αναχ. 26-31/7, 24-29/8, 30/8-04/9 έχουν επιβάρυνση ναύλου + €25 το άτομο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Αεροπορικά ειςιτιρια Aκινα – Παρίςι – Ακινα με κατευκείαν τακτικζσ πτιςεισ τθσ Air France 
1 βαλίτςα 20 κιλϊν και 1 χειραποςκευι 8 κιλϊν κατ’άτομο
 3 διαν /ςεισ ςτο Παρίςι ςε ξενοδοχείο 3* (Ibis Berthier) ι 4* (Novotel Asnieres)
 2 διαν /ςεισ ςτθ Ντίςνευλαντ ςε 4* ξενοδοχείο
(οι μεταφορζσ από & προσ τα ξενοδοχεία τθσ Ντίςνευλαντ – Πάρκα τθσ Ντίςνευλαντ γίνονται με τα δωρεάν shuttle λεωφορεία
τθσ Ντίςνευλαντ)
 Πρόγευμα κακθμερινά ςτα ξενοδοχεία 
 Μεταφορζσ αεροδρόμιο – Παρίςι – Ντίςνευλαντ - αεροδρόμιο
 Πανοραμική Ξενάγηςη πόλησ ςτα κυριότερα αξιοθζατα του Παριςιοφ με επίςημο ελληνόφωνο ξεναγό 
 Eπίςκεψη ςτο Μουςείο Αρωμάτων
 Ξενάγηςη ςτο Μουςείο του Λοφβρου (ςτην ελληνική πτζρυγα) με επίςημο ελληνόφωνο ξεναγό
 Ξενάγηςη ςτα Ανάκτορα των Βερςαλλιϊν με επίςημο ελληνόφωνο ξεναγό
 Εκπτωτικά κουπόνια αγορϊν για τα πολυκαταςτιματα ‘Galleries Lafayette’

 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ και καλισ εκτζλεςθσ ταξιδιοφ  ΦΠΑ
τισ παραπάνω τιμζσ δεν περιλαμβάνονται:




Φόροι αεροδρομίων Ελλάδασ και Γαλλίασ, fuel surcharge, αςφάλεια ατυχθμάτων, € 165.
Είςοδοσ ςτο Λοφβρο € 24 για ενιλικεσ από 25 ετϊν και άνω. Σο δθλϊνετε με τθν κράτθςι ςασ μόνο εφόςον επικυμείτε να
ςυμμετάςχετε. Ζτςι εξαςφαλίηουμε ςυγκεκριμζνο ραντεβοφ με ξενάγθςθ χωρίσ αναμονζσ.
Είςοδοσ ςτισ Βερςαλλίεσ € 19 για ενιλικεσ από 17 ετϊν και άνω. Σο δθλϊνετε με τθν κράτθςι ςασ μόνο εφόςον επικυμείτε να
ςυμμετάςχετε. Ζτςι εξαςφαλίηουμε ςυγκεκριμζνο ραντεβοφ με ξενάγθςθ χωρίσ αναμονζσ.




Γεφματα, φιλοδωριματα, αχκοφορικά, ποτά και οτιδιποτε δεν αναφζρεται ρθτά ςτα περιλαμβανόμενα.
Δθμοτικόσ φόροσ για τα ξενοδοχεία ςτο Παρίςι + Ντίςνευλαντ (city tax) € 1,65 κατ’άτομο τθ διαν. για 3* ξενοδοχείο / € 2,48
κατ’άτομο τθ διαν. για 4* ξενοδοχείο , είναι υποχρεωτικά και πλθρωτζα ςτα ξενοδοχεία. Σα παιδιά κάτω των 12 ετϊν δεν
πλθρϊνουν.
 Είςοδοι για τα 2 πάρκα τθσ Ντίςνευλαντ ωσ εξισ, πλθρϊνονται με τθν κράτθςι ςασ:
Για 2 μζρεσ: € 160 κατ’άτομο για άνω των 11 ετϊν / € 140 για τα παιδιά κάτω των 11 ετϊν.
Για 3 μζρεσ : € 180 κατ’άτομο για άνω των 11 ετϊν / € 165 για τα παιδιά κάτω των 11 ετϊν.

ΠΣΗΕΙ ΜΕ ΣΗΝ AIR FRANCE
ΑΘΘΝΑ–ΠΑΡΙΙ AF 1033 06.00–08.30/ΠΑΡΙΙ–ΑΘΘΝΑ AF1032 20.35–00.40* άφιξθ τα ξθμερϊματα τθσ επόμενθσ μζρασ
Εκτόσ των αναχωριςεων 26 –31 IOYΛIOY 2018 (6 μζρεσ) & 24 –29 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2018 (6 μζρεσ) που είναι :
ΑΘΘΝΑ–ΠΑΡΙΙ AF1233 11.50–14.15/ΠΑΡΙΙ–ΑΘΘΝΑ AF1032 20.35–00.40 * άφιξθ τα ξθμερϊματα τθσ επόμενθσ μζρασ

