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 3 έως 5 ημέρες
από €375 / άτομο

με όλους τους φόρους!
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3 Γνωρίστε τη COMPASS.
Ξέρατε ότι ιδρυθήκαμε το 2008;;



Αφιερωμένοι εξ’αρχής στον τουρισμό εξελίσσουμε
συνεχώς τις υπηρεσίες μας με σκοπό την πλήρη κάλυψη
των αναγκών των πελατών μας.

Η COMPASS έχει εδραιωθεί στον απαιτητικό χώρο του
τουρισμού και επανεπενδύει συνεχώς στην ανοδική πορεία
που καταγράφει από την αρχή της λειτουργίας της.
Κυρίως όμως, καταξιώνεται μέρα με τη μέρα στις
συνειδήσεις των παλιών και νέων πελατών της, ως μια
αξιόπιστη εταιρία που με επαγγελματισμό συμβάλλει στη
βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.

Τα στελέχη της COMPASS δίνοντας έμφαση στην
προσωπική εξυπηρέτηση και στην ποιότητα των
υπηρεσιών, είναι δίπλα σας για να ικανοποιήσουν την κάθε
σας ανάγκη!

Σήμερα, έπειτα από 14 χρόνια, τα στελέχη της COMPASS
μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία τους στο χώρο του
τουρισμού, είναι σε θέση να παρέχουν ολοκληρωμένες
υπηρεσίες τόσο για ταξίδια διακοπών όσο και
επαγγελματικά καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις σας.

Ζητήστε μας προσφορά για το Παρίσι και επωφεληθείτε
από την ποιότητα και την εγγύηση καλύτερης τιμής της
COMPASS!

t. +30 2310 818111 
e. info@compasstravel.gr

Γνωρίστε την COMPASS!
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Εισαγωγή
Το Παρίσι αποτελεί έναν από τους διαχρονικά
δημοφιλείς προορισμούς στον κόσμο. Είναι μια
πόλη ιστορική και ταυτόχρονα ζωντανή, που
διατηρεί αναλλοίωτα στέκια και εικόνες
βγαλμένες από μυθιστορήματα αλλά και ταινίες
(βλ. το σήμα κατατεθέν πύργο του Άιφελ), ενώ
γεννά διαρκώς νέες τάσεις κι έχει ανερχόμενες
γειτονιές. Πόλη συνδεδεμένη με την κομψότητα,
τους μεγάλους οίκους μόδας, τα αρώματα και τα
καλλυντικά, τη ρομαντική και ερωτική
ατμόσφαιρα, τα διάσημα καμπαρέ, την όπερα, τα
μουσεία, τις μπουτίκ κορυφαίων Γάλλων
σχεδιαστών. Μια πόλη που δεν την χορταίνεις
ποτέ, κάθε φορά είναι σαν την … πρώτη φορά! 

Ξεκινήστε την περιήγησή σας από τις ιστορικές
και γραφικές συνοικίες της "Πόλης του Φωτός".
Επισκεφθείτε τη Μονμάρτρη, στέκι του Πικάσο,
του Μπρακ, του Λωτρέκ, περιπλανηθείτε στο
Καρτιέ Λατέν, κέντρο της διανόησης και έδρα
μερικών από τα πιο φημισμένα γαλλικά
πανεπιστήμια και συνεχίστε τον περίπατό σας στο
Σαιντ Ζερμαίν, ακόμη μια γραφική συνοικία του
Παρισιού. 

Την περιήγησή σας στο Παρίσι της τέχνης και των
μνημείων θα ολοκληρώσουν οι Βερσαλλίες, η
κατοικία των Γάλλων μοναρχών, με τα σιντριβάνια,
τις λίμνες του Απόλλωνα και του Ποσειδώνα, την
αίθουσα των καθρεπτών, τον Πύργο του Chantilly
που φιλοξενεί στις αίθουσές του πίνακες του
Ραφαήλ, του Ντα Βίντσι και του Ντελακρουά και
φυσικά, το Μουσείο του Λούβρου, το μεγαλύτερο
του κόσμου, που εκθέτει 35.000 έργα τέχνης -
μόλις δηλαδή το 8% των αποκτημάτων του, που
υπολογίζονται στα 445.000 κομμάτια!



Αξιοθέατα
CHATEAU  DE VERSAILLES
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Το παλάτι των Βερσαλλιών είναι ένα βασιλικό
κάστρο στην περιοχή Île-de-France της Γαλλίας.
Αποτελείται συνολικά από 2.300 δωμάτια, 67
κλιμακοστάσια και καλύπτει συνολική έκταση
67.000 m2! Η ανέγερση του ιστορικού αυτού
κτιρίου κόστισε συνολικά 25.725.839 λίβρες, και
10.500 τόννους ασήμι δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια
ευρώ, ένα υπέρογκο ποσό για κάθε εποχή
ανεξαιρέτως! Πλέον λειτουργεί ως μουσείο και
είναι ένα εξαιρετικά δημοφιλές τουριστικό
αξιοθέατο.

TOUR EIFFEL
Ίσως ένα από τα δημοφιλέστερα αξιοθέατα του
κόσμου, ο Πύργος του Άιφελ, κατασκευάστηκε
μεταξύ 1887 και 1889, με αφορμή την
εκατονταετή επέτειο της Γαλλικής Επανάστασης.
300 εργάτες και 300 εκατομμύρια επισκέπτες
μέχρι σήμερα, έχτισαν την φήμη του πύργου πιο
ψηλά και από τα 324 μέτρα της κορυφής του.

ARC DE TRIOMPHE
Στο κέντρο του Παρισιού επί της πλατείας του
Αστέρα (Place de l’Étoile), σήμερα ονομαζόμενης
πλατείας Σαρλ ντε Γκωλ στέκεται αγέρωχα η
λεγόμενη Αψίδα του Θριάμβου, ένα νεοκλασικό
αρχιτεκτόνημα και μνημείο μορφής θριαμβικής
αψίδας που κατασκευάστηκε καθ’ εντολή του
Ναπολέοντα.

NOTRE-DAME DE PARIS
Η Παναγία των Παρισίων, γνωστή επίσης και ως
Νότρε Ντάμ, αποτελεί έναν μητροπολίτικο
χριστιανικό ναό, και ένα από τα πιο δημοφιλή
αξιοθέατα της πόλης του Παρισιού. Το 2019
ξέσπασε μεγάλη φωτιά στον καθεδρικό ναό της
Παναγίας των Παρισίων, κατεστρέφοντας ένα
μεγάλο κομμάτι του. 

https://toptraveller.gr/go/europe/france/paris/axiotheata/
https://toptraveller.gr/go/europe/france/paris/
https://toptraveller.gr/go/europe/france/paris/axiotheata/


Αξιοθέατα
JARDIN DU LUXEMBOURG
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Το Πάρκο του Λουξεμβούργου βρίσκεται στην
αριστερή όχθη του ποταμού Σηκουάνα και είναι
ένα μέρος που πρέπει οπωσδήποτε να
επισκεφθείτε. Το καταπράσινο περιβάλλον που θα
συναντήσετε θα σας χαλαρώσει και σίγουρα θα
απολαύσετε μια βόλτα στα δρομάκια του. 

PANTHEON

MUSEE DU LOUVRE
Το Λούβρο είναι το δημοφιλέστερο και πιο
επισκέψιμο μουσείο σε όλο τον κόσμο. Στο
παρελθόν υπήρξε κατοικία των Γάλλων Βασιλέων
και μετατράπηκε σε μουσείο κατά τη Γαλλική
Επανάσταση. Φιλοξενεί περισσότερα από 35.000
εκθέματα παγκόσμιας κληρονομιάς, με το πρώτο
έργο τέχνης που προστέθηκε στη συλλογή να είναι
ο πίνακας της Μόνα Λίζα του Λεονάρντο Ντα
Βίντσι τον 16ο αιώνα.

Το Πάνθεον είναι ένα απο τα πιο σημαντικά
αξιοθέατα του Παρισιού. Στο κέντρο του Πάνθεον
έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε το περίφημο
εκκρεμές του Φουκώ ενώ στο Μαυσωλείο
βρίσκονται οι τάφοι πολλών επιφανών Γάλλων
όπως του Βολταίρου, του ζεύγους Κιουρί και του
Ζαν Ζακ Ρουσώ. Ο τρούλος του Πάνθεον είναι
γνωστός και ως το "Μπαλκόνι του Παρισιού" λόγω
της πανοραμικής θέας που προσφέρει στην πόλη.

CHAMPS ELYSEES
Η Λεωφόρος των Ηλύσιων Πεδίων είναι μια απο
τις πιο φημισμένες λεωφόρους όχι μόνο του
Παρισίου αλλά και της Ευρώπης. Εκτείνεται απο
την πλατεία Σάρλ ντε Γκώλ, όπου βρίσκεται η
Αψίδα του Θριάμβου, ως την πλατεία Κονκόρντ.
Περπατώντας τη έχετε τη δυνατότητα να δείτε και
τα 4 αξιοθέατα!



Αξιοθέατα
PLACE DE LA CONCORDE
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Η πλατεία Κονκόρντ ή αλλιώς “Πλατεία Ομονοίας”
με την διόλου τυχαία ονομασία, είναι η μεγαλύτερη
και ίσως η πιο ιστορική πλατεία του Παρισιού. 
 Από εκεί μπορείτε να θαυμάσετε την απερίγραπτη
θέα προς την Αψίδα του Θριάμβου. Η καλύτερη
ώρα για επίσκεψη είναι το απόγευμα για να να
θαυμάσετε τις μωβοκόκκινες αποχρώσεις του
ήλιο πάνω στην γαλλική τέχνη και ιστορία.  

DISNEYLAND

MONTMARTRE
Από τις πιο γνωστές γειτονιές του Παρισιού, η
Μονμάρτη υπήρξε πηγή έμπνευσης για πολλούς
σημαντικούς καλλιτέχνες όπως ο Picasso, ο Monet
και ο Van Gogh. Στην κορυφή του λόφου όπου
βρίσκεται η Μονμάρτη δεσπόζει η επιβλητική
Sacre-Coeur Basilica (Βασιλική της Ιερής Καρδιάς)!

Το πιο δημοφιλές θεματικό πάρκο σε όλη την
Ευρώπη καλύπτει συνολική έκταση 4.800
στρεμμάτων και περιλαμβάνει δύο θεματικά
πάρκα, πολλά θέρετρα ξενοδοχείων, ένα εμπορικό
κέντρο, εστιατόρια και καφετέριες, καθώς και ένα
γήπεδο γκολφ, πέραν αρκετών εγκαταστάσεων
αναψυχής και διασκέδασης. 

MUSEE D'ORSAY
Το πασίγνωστο Μουσείο Ορσέ (Musée d’Orsay)
αποτελεί ένα μουσείο με γλυπτά και πίνακες
ζωγραφικής που στεγάζεται σε έναν μεγάλο
σιδηροδρομικό σταθμό του 1900. Η
πλουσιοπάροχη συλλογή του σε πίνακες και έργα
μεγάλων ιμπρεσιονιστών, το καθιστούν ένα από τα
πιο δημοφιλή μουσεία του Παρισιού καθώς
περιλαμβάνει έργα, μεταξύ άλλων, των Monet, Van
Gogh, Manet, Degas, Roden, Renoir και Cezanne.



Αξιοθέατα
CATACOMBES DE PARIS
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Οι πασίγνωστες μακάβριες Κατακόμβες του
Παρισιού και το “βασίλειο του σκότους”,
απαρτίζονται από ένα σύνολο υπόγειων
οστεοφυλακίων, που φυλάσσουν αιώνια τις
σωρούς περισσοτέρων από έξι εκατομμυρίων
ανθρώπων σε ένα μικρό τμήμα ενός δικτύου
σήραγγας που κατασκευάστηκε για να εδραιώσει
τα αρχαία ορυχεία ασβεστόλιθου της ιστορικής
πόλης του Παρισιού.

MUSEE NATIONAL PICASSO

MOULIN ROUGE
Από την πρώτη κιόλας στιγμή που άνοιξε τις
πόρτες του πριν από περισσότερα απο 120 χρόνια 
 το Μουλέν Ρουζ έγινε γρήγορα όχι μόνο το πιο
διάσημο καμπαρέ στον κόσμο αλλά και
“προπάτορας” όλων των μεταγενέστερων
καμπαρέ. Την πρώτη του εμφάνιση την έκανε τον
Οκτώβρη του 1889 με το χαρακτηριστικό όνομα
Μουλέν Ρουζ.

Το μουσείο Πικάσο θεωρείται ένα από τα
σπουδαιότερα υποδείγματα της γαλλικής
αρχιτεκτονικής και περιλαμβάνει πάνω από 3.000
διαφορετικά έργα ζωγραφικής του Πικάσο, καθώς
και έργων κεραμικής και πληθώρα σχεδίων. 

GALERIES LAFAYETTE
Το Παρίσι είναι απόλυτα συνυφασμένο με ψώνια
και κάθε είδους αγορές. Αν θέλετε να ζήσετε την
απόλυτη εμπειρία αγορών στην Πόλη του Φωτός ,
οι Galeries Lafayette είναι η ιδανική επιλογή. Το
πολυκατάστημα άνοιξε τις πόρτες του το 1893
έχει έκταση 3 οικοδομικών τετραγώνων και σε
αυτό θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες και
πολλές άλλες.

https://toptraveller.gr/go/europe/france/paris/


1.Μην επισκεφτείτε το Παρίσι τον Αύγουστο! Η πόλη υπολειτουργεί, καθώς όλοι είναι σε
διακοπές.

2.Η καλύτερη περίοδος να επισκεφτείτε την πόλη είναι Απρίλιο με Ιούνιο και Σεπτέμβριο με
Νοέμβριο. Ο καιρός είναι καλός και ο κόσμος μειωμένος.

3.Να έχετε πάντα μαζί σας μία ομπρέλα. Το Παρίσι είναι μέρος της Βόρειας Ευρώπης, που
σημαίνει ότι ακόμη και τις ηλιόλουστες μέρες, η βροχή καραδοκεί.

4.Για να βγάλετε τις καλύτερες φωτογραφίες βγείτε πριν την αυγή όταν οι δρόμοι και τα
τουριστικά αξιοθέατα θα είναι άδεια.

5.Την καλοκαιρινή περίοδο σε πολλά πάρκα, όπως οι κήποι του Λουξεμβούργου, το πάρκο Florale
κ.α., διοργανώνονται δωρεάν συναυλίες.

6.Υπάρχουν 260 σημεία στην πόλη που προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση Wifi. Αυτά είναι κυρίως
δημοτικά πάρκα, δημοτικές πλατείες, και δημοτικά κτίρια/βιβλιοθήκες.
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Travel Tips by COMPASS



Αεροπορικά εισιτήρια
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
Φόροι αεροδρομίων
Τουριστικός οδηγός by COMPASS
Χάρτης μετρό και μέσων μαζικής μεταφοράς

Paris by COMPASS
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Έκδοση Paris City Pass
Είσοδος στο Musée du Louvre
Είσοδος στο Chateau de Versailles
Είσοδος στο Moulin Rouge
Είσοδος στο Centre Pompidou
Είσοδος στο Musée d'Orsay
Είσοδος στο Musée Picasso
Είσοδος στο Conciergerie
Είσοδος στο Panthéon
Είσοδος στο Sainte-Chapelle
Walking tour στη Montmartre με επίσκεψη στη
Sacré Coeur Basilica

Πρόσθετες δραστηριότητες

Παρεχόμενες υπηρεσίες

https://www.turbopass.com/paris/musee-orsay.html
https://www.turbopass.com/paris/louvre.html
https://www.turbopass.com/paris/centre-pompidou.html
https://www.turbopass.com/paris/musee-orsay.html
https://www.turbopass.com/paris/musee-picasso-paris.html
https://www.turbopass.com/paris/conciergerie.html
https://www.turbopass.com/paris/sainte-chapelle.html
https://www.turbopass.com/paris/guided-tour-montmartre.html


Important Notes
Η αναχώρησή σας μπορεί να γίνει είτε απο Αθήνα είτε
απο Θεσσαλονίκη.

Αεροπορικές εταιρίες με τις οποίες μπορείτε να
ταξιδέψετε για Παρίσι είναι: Aegean Airlines, Air France,
Ryanair, Sky Express κ.α.

Οι μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο γίνονται
με ασφάλεια με τη χρήση πολυτελών οχημάτων.

Στην τιμή της προσφοράς που θα λάβετε
περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε
επιλεγμένα ξενοδοχεία, φόροι αεροδρομίων και ο
τουριστικός οδηγός by COMPASS!

Προσφορά: Ταξίδι στο Παρίσι για τέσσερις (4)
διανυκτερεύσεις με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και
φόρους αεροδρομίων από €350/άτομο!

 

Σημαντικές Πληροφορίες
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COMPASS | We design memories

Paris by COMPASS!
 it's not a city; it's a world!

www.compassteam.gr

http://www.compassteam.gr/

