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ΠΑΡΙΙ 

Η Πόλη του Φωτός 
  
 

 

 

Γελ ππάξρεη θαιύηεξε ρξνληθή ζηηγκή από ηνλ 

κήλα ηνπ κέιηηνο, γηα λα επηζθεθζείηε ην Παξίζη. Γηα 

αηώλεο ηώξα, δεπγάξηα από όιν ηνλ θόζκν, 

ζπκθώλεζαλ όηη δελ ππάξρεη πην ξνκαληηθό κέξνο. 

Δίηε πεξάζεηε ηνλ ρξόλν ζαο βιέπνληαο αμηνζέαηα 

θαη πνιηηηζηηθά ζηνιίδηα, είηε ηεκπέιηθα, ζε κηθξά 

γνεηεπηηθά θαθέ κε ππέξνρν θξαζί θαη ηπξί, ην 

ηαμίδη απηό είλαη κηα άθξσο ξνκαληηθή εκπεηξία. 

ίγνπξα, ζα αμηνπνηήζεηε κέξνο ησλ δηαθνπώλ ζαο 

γηα λα επηζθεθζείηε ηα πην γλσζηά αμηνζέαηα ηεο 

πόιεο. Απνιαύζηε παλνξακηθή ζέα ηνπ Παξηζηνύ 

αλεβαίλνληαο ζηνλ ηξίην όξνθν ηνπ παζίγλσζηνπ 

Πύξγνπ ηνπ Άηθει ή κε δείπλν ζην Le Jules Verne, 

ην εζηηαηόξην ζην δεύηεξν όξνθν. Πεξπαηήζηε ηελ 

ιεσθόξν αλδ Διηδέ, πνπ εθηείλεηαη από ηελ 

Πιαηεία Κνλθόξλη κέρξη ηελ Πιαηεία αξι ληε Γθσι 

θαη ηελ Αςίδα ηνπ Θξηάκβνπ, must-see ζεκεία ηεο 

πόιεο. Θα έρεηε ηελ ηηκή λα δείηε από θνληά έξγα 

ηνπ Νηα Βίληζη θαη ηνπ Μηραήι Άγγειν, κε κηα 

επίζθεςε ζαο ζην μαθνπζηό Μνπζείν ηνπ Λνύβξνπ, 

όπσο επίζεο θαη έλαλ από ηνπο δηαζεκόηεξνπο 

λανύο ζηνλ θόζκν, ηελ Παλαγία ησλ Παξηζίσλ 

«Ννηξ Νηακ». Γεκνθηιήο είλαη αθόκα ε γξαθηθή 

ζπλνηθία ηεο Μνλκάξηεο, βόξεηα ηνπ Παξηζηνύ, εθεί 

όπνπ θαηνίθεζαλ ν Πηθαζό θαη ν Σνπινύδ-Λσηξέθ. 

Απνθηήζηε έλα ππέξνρν αλακλεζηηθό ηνπ 

Παξηζηνύ, έλα πνξηξέην ζαο, πνπ ζα δσγξαθίζεη 

 

 



 

www.mkstours.com    Tel:25879202/3   Email: info@mkstours.com 

 

2 

 

έλαο από ηνπο δεθάδεο θαιιηηέρλεο, ζηελ πιαηεία 

Place du Tertre. Πεξηπιαλεζείηε ζηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή πεξηνρή Saint Germain des Pres, 

κε ηα ακέηξεηα θαθέ θαη καγαδηά. Παξαθνινπζήζηε 

έλα θαληαζκαγνξηθό ζόνπ ζην Μνπιέλ Ρνύδ θαη 

αλεβείηε ζην ηξέλν γηα κηα δηαζθεδαζηηθή κέξα ζηελ 

επηθή Disneyland. Πεξπαηήζηε αγθαιηά θαηά κήθνο 

ηνπ εθνπάλα θαη δηαζρίζηε ηνλ ζε έλα ξνκαληηθό 

δείπλν-θξνπαδηέξα. Σειεηώλνληαο, αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε ηελ γαιιηθή θνπδίλα. ε όιεο ηηο γσληέο 

ηνπ Παξηζηνύ ζα βξείηε εζηηαηόξηα κε γθνπξκέ 

πηάηα, αλεθηίκεηα γαζηξνλνκηθά δηακάληηα, 

ζπληξνθεύνληαο ηα πάληα κε έλα πνηήξη γαιιηθό 

θξαζί. 

Σν Παξίζη ραξίδεη ζε όινπο ηνπο επηζθέπηεο ηνπ, 

θαη θπξίσο ζηνπο λεόλπκθνπο, κηα εηδπιιηαθή θαη 

κνλαδηθή αηκόζθαηξα πνπ δύζθνια μεζσξηάδεη από 

ηε κλήκε. Δθεί πνπ ακέηξεηεο ξνκαληηθέο ςπρέο 

πεξηπιαλήζεθαλ θαη ηα αξώκαηα ησλ θπξηώλ ζε 

παξαζύξνπλ ζε κηα άιιε επνρή. Με ηα θεκηζκέλα 

ηνπ αμηνζέαηα, ηελ λπρηεξηλή δηαζθέδαζε, ηα 

θακπαξέ, ηα γξαθηθά κπηζηξό θαη θαθέ, ην Παξίζη 

απνηειεί ηδαληθό πξννξηζκό γηα λα μεθηλήζεηε ηε 

θαηλνύξγηα ζαο δσή. 

 

 

  

 


