
 

                
Μητροπόλεως 26-28, (8ος όροφος )
Αθήνα 105 63
Τηλέφωνο: 210 3315621
Φαξ: 210 3315623 – 4
Email: info  @  grefi  .  gr   

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 11ημ. 
Τουλούζη, Λιμόζ, Tουρ, Κοιλάδα Λίγηρα, Καέν, Ονφλέρ,  Ντοβίλ-Τρουβίλ, 

Σαιν Μαλό, Μον Σαιν Μισέλ, Ναντ,  Αμπελόνες Château du Taillan, 
Ντουν ντου Πιλά, Αρκασόν.

Αναχωρήσεις  :                                 27  Ιουλίου’20   
                                                             10 Αυγούστου’20 

1η μέρα:  ΑΘΗΝΑ –ΤΟΥΛΟΥΖΗ 
Συγκέντρωση  το απόγευμα στο αεροδρόμιο και πτήση  για την  Τουλούζη, την τέταρτη μεγαλύτερη  πόλη
της Γαλλίας, που είναι το μεγαλύτερο κέντρο δορυφορικής τεχνολογίας και αστροναυτικής βιομηχανίας της
Ευρώπης καθώς και έδρα της αεροκατασκευαστικής εταιρείας Airbui. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΤΟΥΛΟΥΖΗ  - ΛΙΜΟΖ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της  Τουλούζης που είναι κτισμένη στις
όχθες του ποταμού Γαρούνα και την ιστορική γέφυρα Ποντ Νεφ. Θα δούμε το περίφημο Κανάλι Μιντί, το
Καπιτώλιο  της  Τουλούζης,  την  Βασιλική  του  Αγίου  Στεφάνου  και  τον  επιβλητικό  Καθεδρικό  Ναό  που
δεσπόζει στο κέντρο της πόλης. Αναχώρηση για την μαγευτική Λιμόζ, χρισμένη στις όχθες του ποταμού Βιέν,
πρωτεύουσα  του  νομού  Ωτ-Βιέν  και  διάσημη  για  τις  πορσελάνες  της.  Επίσης  ειναι  διάσημη  για  τα
εντυπωσιακά κτίρια της που είναι κατασκευασμένα από γρανίτη. Ο γρανίτης κυριαρχεί παντού όχι μόνο στα
κτίρια αλλά και στα ρωμαϊκά αγάλματα ακόμη και στα πεζοδρόμια. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα
δούμε το κτίριο του Σιδηροδομικού σταθμού που είναι ο πιό  όμορφος σταθμός τρένων στη Γαλλία, την
πλατεία Aine Place d'Aine με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, το σπίτι του μεγάλου ζωγράφου Ρενουάρ (Renoir),
και  το  κτίριο  που  στεγάζει  το  Δημαρχείο  που  πλαισιώνεται  απο  μια  πλατεία  και  ένα  συντριβάνι
κατασκευασμένο από πορσελάνη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα:  ΛΙΜΟΖ  -  TOYΡ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Tουρ, την Πόλη της Τέχνης και της Ιστορίας όπως την έχουν
ανακηρύξει  οι  Γάλλοι,  στη  συμβολή  των  ποταμών  Λίγηρα  και  Σερ.  Το  ιστορικό  κέντρο  της  πόλης  έχει
ανακηρυχτεί απο τη  UNESCO  Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και επίσης έχει πάρει το
βραβείου  του  Εθνικού  Ανθισμού.  Στην  πανοραμική  μας  περιήγηση  θα  θαυμάσουμε  την  Γοτθική  και
αναγεννησιακή αρχιτεκτονική, τις γεμάτες λουλούδια πλατείες και τους περιποιημένους κήπους. Μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
 
4η μέρα: ΤΟΥΡ – ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ  
Μετά το πρωινό. Αναχώρηση για την κοιλάδα του Λίγηρα, του μεγαλύτερου ποταμού της Γαλλίας. Σε αυτή
τη μαγευτική περιοχή, που αποτέλεσε το λίκνο της αναγεννησιακής τέχνης στη Γαλλία και την αφετηρία του
αγώνα της Ιωάννας της Λορένης στο τέλος του Εκατονταετούς πολέμου, θα επισκεφθούμε το επιβλητικό
κάστρο  Σαμπόρ  (16ος  αι.),  που  φέρει  και  αυτό  την  υπογραφή  του  Λεονάρντο  Ντα  Βίντσι  και  έχει
ανακηρυχτεί επίσης Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Επόμενη επίσκεψη το κάστρο-φρούριο
Αμπουάζ  (15ος αι.),  Μνημείο  Παγκόσμιας  Κληρονομιάς  της  UNESCO,  στο παρεκκλήσι  Σαιν  Ουμπέρ του
οποίου είναι θαμμένος ο Λεονάρντο ντα Βίντσι. Αργά το απόγευμα άφιξη στην  Καέν, τη μεγαλύτερη πόλη
της  Κάτω Νορμανδίας,  πόλη με  εντυπωσιακό  πολιτισμικό  παρελθόν,  που  αποτέλεσε  σημείο-κλειδί  στη
Μάχη της Νορμανδίας. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο  ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
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5η μέρα: ΤΟΥΡ – ΚΑΕΝ  
Πωινό στο ξενοδοχεί και αναχώρηση για την Καέν, την πόλη του Γουλιέλμου του Κατακτητή, την πόλη  που
αποτέλεσε σημείο-κλειδί στη Μάχης της Νορμανδίας. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο
της πόλης. Θα δούμε  το Μεσαιωνικό πέτρινο Κάστρο της Καέν  που είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην
Ευρώπη, χτίστηκε το 1060 κι αποτελέσε προπύργιο των Άγγλων κατά τη διάρκεια του πολέμου των εκατό
ετών. Σήμερα, αυτό το λίκνο της πολιτιστικής κληρονομιάς της Καέν φιλοξενεί το Μουσείο της Νορμανδίας
και το Μουσείο Καλών Τεχνών.  Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα   ΚΑΕΝ-  ΟΝΦΛΕΡ - ΝΤΟΒΙΛ – ΤΡΟΥΒΙΛ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη γραφική Ονφλέρ, μια τόση δα πολιτεία σαν μινιατούρα του 17ου
αιώνα, μέσα στα λουλούδια, όπως λέει και το όνομά της. Εδώ, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει στην
εποχή που οι πρώιμοι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι απαθανάτιζαν το κεντρικό λιμανάκι και την αμφιθεατρικά
χτισμένη πόλη. Επόμενος σταθμός μας το δίδυμο κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο Ντοβίλ-Τρουβίλ,
λίκνο της Μπελ Επόκ και του στιλ Αρ Νουβό. Θαυμάστε κατά μήκος της διάσημης παραλιακής τα πολυτελή
κτήρια-σπίτια και ξενοδοχεία, τα αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια, τα εμπορικά μαγαζιά πολυτελείας ή
δοκιμάστε την τύχη σας στο Καζίνο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΚΑΕΝ –ΜΟΝ ΣΑΙΝ ΜΙΣΕΛ – ΣΑΙΝ ΜΑΛΟ - ΝΑΝΤ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό αριστούργημα, το Μον Σαιν Μισέλ, ένα βραχώδες
νησάκι στη μέση μιας απέραντης έκτασης από κίτρινη άμμο, η οποία με την πλημμυρίδα καλύπτεται από
θάλασσα.  Στην  κορυφή του  δεσπόζει  το  Αβαείο  του  Αγίου  Μιχαήλ,  Μνημείο  Παγκόσμιας  Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO. Το λιλιπούτειο χωριουδάκι στους πρόποδες του λόφου με τα πέτρινα σπιτάκια με
τα λουλούδια, τα λιθόστρωτα δρομάκια του και τα γραφικά πανδοχεία του δίνουν την εντύπωση ότι μόλις
άνοιξες ένα παράθυρο στον Μεσαίωνα. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στην κάστρο-πολιτεία του Σαιν Μαλό
στις ακτές της Μάγχης, που αποτέλεσε καταφύγιο κουρσάρων και πειρατών τον 16ο αι. Μια πόλη-οχυρό,
που  αναστηλώθηκε  εντυπωσιακά  μετά  τη  σχεδόν  ολοκληρωτική  καταστροφή  της  στον  Β΄  Παγκόσμιο
Πόλεμο.  Παραδομένοι  στην  αύρα  του  Ατλαντικού,  θα  περπατήσουμε  εντός  στην  εντός  των  τειχών
μεσαιωνική  πόλη με  τον Καθεδρικό  Ναό του Αγίου Βικεντίου και  τον  Πύργο στον  οποίο  στεγάζεται  το
μουσείο της πόλης. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Νάντ, μία μεγαλούπολη στη Δυτική Γαλλία, πρωτεύουσα
του νομού της Λουάρ-Ατλαντίκ και επίσης πρωτεύουσα της περιοχής της Χώρας του Λίγηρα, στη συμβολή
των ποταμών Ερντρ και Λίγηρα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

8η μέρα:  ΝΑΝΤ  
Μετά το πρωινό. Ναντ η «Πόλη των Τεχνών» όπως την αποκαλούν οι κάτοιτοι της, χτισμένη αμφιθεατρικά
στη  δεξιά  όχθη  του  Λίγηρα  πάνω  σε  μικρές  νησίδες.  Στην  πανοραμική  μας  περιήγηση  θα  δούμε  τα
σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης, όπως  τα ερείπια των παλαιών Πύργων των Δουκών της Βρετάνης, τον
Ναό του Αγίου Ιακώβου (12ου αι.), τον Ναό των Αγίων Πέτρου και Παύλου και το Μουσείο Καλών Τεχνών.
Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο  και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

9η μέρα:  ΝΑΝΤ - ΜΠΟΡΝΤΩ 
Πρωινό ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Μπορντώ. Άφιξη και περιήγηση  σε  μία από τις  ομορφότερες
πόλης  της  Γαλλίας,  την   «ωραία  κοιμωμένη» όπως την  αποκαλούν  οι  ντόπιοι.  Χτισμένη  στην  όχθη  του
ποταμού Γκαρόν, κουβαλά μιαν ιστορία περί κρασιού που αγγίζει τα δύο χιλιάδες χρόνια. Στην πανοραμική
περιήγηση  θα  δούμε   τον Καθεδρικό  ναό  Saint-Adré με  τον  πύργο  του Pey-Berland,  τον  μεγαλοπρεπή
καθεδρικό  Ναό  του  Saint-Michel με  το  επιβλητικό  καμπαναριό  του,  που  αγγίζει  τα  114  μέτρα  και
την πλατεία Quinconei, τη μεγαλύτερη της Γαλλία, με το μνημείο τιμής προς τους Γιρονδίνους και με το
άγαλμα  της  Ελευθερίας  στην  κορυφή  του.  Στη  συνέχεια  μεταφορά  και  τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση. 



10 μέρα:  ΜΠΟΡΝΤΩ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΝΕΣ & ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ  Château du Taillan -  ΝΤΟΥΝ  ΝΤΟΥ  
ΠΙΛΑ – ΑΡΚΑΣΟΝ  
Πρωινό ξενοδοχείο. Το Μπορντώ  είναι ο τόπος όπου το κρασί λατρεύτηκε περισσότερο από οπουδήποτε 
στον κόσμο και που έχει συνδέσει το όνομά του με τις πλέον εκλεκτές ετικέτες  της αγοράς.  Σήμερα θα 
επισκεφθούμε την διάσημη αμπελουργική περιοχή  του Μπορντώ,  φημισμένη  για τα μεγάλα κτήματα του, 
με  1.200.000 τ.χλμ. αμπελιών και με πάνω από 50 ονομασίες απ’ τις καλύτερες στον κόσμο. Λέγεται πως το
μυστικό της εξαιρετικής τους γεύσης κρύβεται στο πλούσιο σε ασβεστόλιθο υπέδαφος της Ακιτέν. Εδώ 
θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε και να κάνουμε γευσιγνωσία στο διάσημο οινοποιείο Château 
du Taillan. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τους μεγαλύτερους αμμόλοφους της Ευρώπης, τους Ντουν 
ντου Πιλά που βρίσκονται στο κόλπο του Αρκασόν. Τέλος θα επισκεφθούμε το κοσπολίτικο Αρκασόν, 
διάσημο τουριστικό θέρετρο της Γαλλίας. Αναχώρηση για την θρησκευτική πρωτεύουσα της Γαλλίας  για 
την  Λούρδη, μία από τις ποιο σημαντικές πόλεις των καθολικών, για να επισκεφθούμε τον θαυματουργό 
Ναό της Παναγίας της Λούρδη. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  
Διανυκτέρευση 

11η μέρα: ΜΠΟΡΝΤΩ  - ΤΟΥΛΟΥΖΗ – ΑΘΗΝΑ   
Πρωινό  στο ξενοδοχείο και  χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο  της
Τουλούζης για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα. Άφιξη στην Αθήνα  το βράδυ. 

Ξενοδοχεία 3* ( 4*μόνο Τουλούζη).

Hotel Courthyard By Marriot Toulouie 4*, Hotel Ibii Limogei Centre, Hotel Ibii Stylei Touri Centre, Hotel Ibii
Caen Porte D’Angleterre,  Hotel IBIS Nantei Centre Tour Bretagne, Hotel Ibii Bordeaux Centre.      

                                                                                            Early Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο                                                     795 €                 945  €
Τιμή σε μονόκλινο                                                                   1.055 €              1.205 €                                   
Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)                                                   595 €                  745 €                     
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων & 
check points                                                                                 185 €                  185 €           

Ξενοδοχεία  4*.

Hotel Courthyard By Marriot Toulouie, Mercure Limogei Royal, Mercure Touri Cente Gare, Mercure Caen 
Cote de Nacre,  Golden Tulip Bordeaux Euratlantiue'

                                                                                            Early Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο                                                     945 €                 1.095  €
Τιμή σε μονόκλινο                                                                   1.345 €                1.495 €                                   
Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)                                                   695 €                  845 €                     
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων & 
check points                                                                                 185 €                  185 €           

Σημείωση :Το Early booking ισχύει για  περιορισμένο αριθμό  θέσεων. 



Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης   Αθήνα- Τουλούζη – Αθήνα με Air France.
 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα 

με το πρόγραμμα.
 Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογή σας. 
 Πρωινό  μπουφέ  καθημερινά.  
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
 Γευσιγνωσία τοπικών κρασιών στην έπαυλη στο  οινοποιείο Château du Taillan
 Έμπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
  Φ.Π.Α.
 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
 Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται:
 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων & Check Pointi.
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά                                                                               

Ξενοδοχεία 4*  : Τουλούζη 2,53€, Λιμόζη 1€,  Τουρ 2,53€ Καέν 2,30€, Nαντ 2,25€, Μπορντώ 2€ .    
Ξενοδοχεία 3*  : Λιμόζη 0.80€,  Τουρ 1.4€ Καέν 1.40€, Ναντ 1,40€, Μπορντώ 1.45€. 

Πτήσεις 
Αναχώρηση :  ΑF 1865      Αθήνα – Τουλούζη                 21.05      23.20        
Επιστροφή   :  ΑF  1708     Τουλούζη    – Αθήνα              16.00      20.00    


	Σημείωση :Το Early booking ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων.

