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ΓΑΛΛΙΑ 

4ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

4 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις 

Από 795€   

Αναχώρηση 

06 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Ημέρα 1 (06/09/2022) 

Αθήνα – Ναντ (ξενάγηση πόλης) 

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αναχώρηση για Ναντ, τη γενέτειρα 

του μυθιστοριογράφου Ιουλίου Βερν, με απευθείας πτήση της Αegean. Άφιξη, παραλαβή αποσκευών, 

επιβίβαση στο λεωφορείο και άμεση ξενάγηση της Ναντ, μια όμορφης πόλης, η οποία είναι κτισμένη 

αμφιθεατρικά στη δεξιά όχθη και σε μικρές νησίδες του ποταμού Λίγηρα. Κατά τη διάρκεια αυτής, θα 

θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων, τον γοτθικό Καθεδρικό ναό Πέτρου και Παύλου, την πλατεία Ρουαγιάλ 

(Place Royale) με το εμβληματικό σιντριβάνι, καθώς και το κάστρο των Δουκών της Βρετάνης 

(Château des Ducs de Bretagne), ένα μνημείο-φάρος πολιτιστικής κληρονομιάς, που 

κατασκευάστηκε από τον 15ο έως τον 18ο αιώνα. Στη συνέχεια, μεταφορά μας στο ξενοδοχείο και 

τακτοποίηση στα δωμάτια (check in). Aπόγευμα ελεύθερο. 

Ημέρα 2 (07/09/2022) 

Ναντ - Ρεν  

Πρωινό και αναχώρηση  για τη  Ρεν, παλιά πρωτεύουσα της Βρετάνης, όπου ο ποταμός Βιλέ τη 

χωρίζει στα δύο. Θα επισκεφθούμε κύρια σημεία της πόλης, που δεν είναι άλλα από τις όμορφες 

πλατείες, όπως αυτή της κεντρικής της Δημοκρατίας και του Δημαρχείου, το Δημαρχείο και το 

Δικαστικό Μέγαρο, με το αξιόλογο εσωτερικό του (παλιό Κοινοβούλιο), τον Καθεδρικό Ναό του 

Αγίου Πέτρου, τις εκκλησίες Σεν Ζερμαίν, Νοτρ Νταμ και Αγίων Πάντων, το Μέγαρο των 

Μουσείων και τα παραδοσιακά και πολύχρωμα σπίτια της. Μετά την ξενάγησή μας, χρόνος 

ελεύθερος για φαγητό. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
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Ημέρα 3 (08/09/2022) 

Ναντ - Βeaujoire Stadium 

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη στο κέντρο της πόλης. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Μουσείο 

Καλών Τεχνών, το οποίο στεγάζει πλουσιότατη συλλογή έργων τέχνης, το Μουσείο του Ιουλίου Βερν 

ή ακόμα και να απολαύσετε μια κρουαζιέρα στον ποταμό Ερντρ. Το απόγευμα μεταφορά μας στο στάδιο 

Βeaujoire, για να παρακολουθήσουμε την <πρεμιέρα> του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ στους ομίλους του Europa 

League. Mετά το τέλος του αγώνα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Ημέρα 4 (09/09/2022) 

Ναντ – Παρίσι - Αθήνα 

Πρωινό και άμεση αναχώρηση για το Παρίσι. Μετά τις απαραίτητες στάσεις κατά τη διαδρομή μας, 

αναλόγως πάντα του  διαθέσιμου ελεύθερου χρόνου μας, θα περιηγηθούμε πανοραμικά στην πόλη του 

Φωτός, όσο αυτός μας το επιτρέπει. Ακολουθεί η μεταφορά μας στο αεροδρόμιο Charles De Gaulle. 

Απευθείας πτήση με την Aegean και άφιξη στο Ελ. Βενιζέλος μετά τα μεσάνυχτα. 

Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο : 795€   /   Τιμή σε μονόκλινο : 985€ 

 

Περιλαμβάνονται: 

 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines 

2. Όλοι οι φόροι αεροδρομίων 

3. Μία  (1) χειραποσκευή έως 8 κιλά & ένα (1) προσωπικό αντικείμενο  

4. Tρεις (3) διανυκτερεύσεις στο HOTEL NOVOTEL NANTES CARQUEFU (4* ημικεντρικό) 

5. Πρωινό καθημερινά 

6. ‘Oλες οι μεταφορές, περιηγήσεις & ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

7. Έμπειρη ελληνόφωνη ξεναγός καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής 

8. Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

9. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 
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Δεν περιλαμβάνονται: 

 

1. Ταξιδιωτική ασφάλιση της INTERAMERICAN (προαιρετική) για ιατροφαρμακευτική   

           περίθαλψη (περιλαμβάνει  κάλυψη και για covid 19)  αξίας 20€ 

2. Εισιτήριο αγώνα 

3. Εισιτήρια σε μουσεία, μνημεία, αξιοθέατα κ.α. (όπου και αν αυτό απαιτείται) 

4. Δημοτικός φόρος διαμονής  

 

 

Σημείωση : Λόγω του αρκετά περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων η τιμή 

για την συμμετοχή στην εκδρομή επιβεβαιώνεται με την οριστική κράτηση 

 

 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ATH ΝΤΕ 06SEP A3 692 07:55 10:30 

CDG ATH 09SEP A3 615 20:40 00:45 
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