Νίκαια

Μόντε Κάρλο

6 ημέρες
22/12
&28/12

Γαλλική Ριβιέρα-Μονακό
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΛΑΝΟ - ΝΙΚΑΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την AEGEAN AIRLINES για Μιλάνο.
Άφιξη και άμεση αναχώρηση για τη Νίκαια. Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε
την περιήγησή μας από την Παλιά Πόλη, όπου φιλοξενείται η αγορά των
λουλουδιών με τα παζάρια της, ο Καθεδρικός ναός, το Μέγαρο της
Δικαιοσύνης και η Όπερα. Συνεχίζουμε με την διάσημη πλατεία Μασενά
και ολοκληρώνουμε τον περίπατό μας στην οδό Ζαν Μεντεσάν, όπου
βρίσκεται η Νοτρ Νταμ. Ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια ή τον καφέ μας.
Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο HOLIDAY INN NICE 4* . Για το βράδυ
σας προτείνουμε μια επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο.

Σαν Πωλ Ντε Βανς

2η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ - ΚΑΝΝΕΣ - ΝΙΚΑΙΑ
Πρωινή αναχώρηση για το αριστοκρατικό χωριό Σαν Πωλ ντε Βανς (SaintPaul-de-Vence). Περιπλανηθείτε στα στενά του σοκάκια με τα υπέροχα
παλαιοπωλεία, αποδώστε φόρο τιμής στον Μαρκ Σαγκάλ, πιείτε το ρόφημά
σας στο ιστορικό καφέ Le Tilleul και επισκεφθείτε το ίδρυμα Μεγκτ με την
πλούσια συλλογή έργων επιφανών καλλιτεχνών μοντέρνας τέχνης. Μην
παραλείψετε να δείτε τον πίνακα του Τιντορέτο, “η Αγία Αικατερίνη της
Αλεξάνδρειας”, που φυλάσσεται στην εκκλησία Conversion-de-Saint-Paul
του 12ου αιώνα. Επόμενος σταθμός μας, οι κοσμοπολίτικες Κάννες. Το
γνωστό κτίριο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, η παραλιακή Κρουαζέτ με
τους φοίνικες και τα πολυτελή ξενοδοχεία, σίγουρα θα σας τραβήξουν την
προσοχή. Επιστροφή στη Νίκαια. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΕΖ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΝΑΡ - ΜΟΝΑΚΟ - ΝΙΚΑΙΑ
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το μουσείο εργαστήριο αρωμάτων
Φραγκονάρ (Fragonard) στο Εζ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το δεύτερο
μικρότερο κρατίδιο του πλανήτη, το πριγκιπάτο του Μονακό. Θα ανέβουμε
στον βράχο και στην παλιά πόλη, όπου κυριαρχεί το Ωκεανογραφικό μουσείο
και θα δούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου με τους τάφους της
οικογένειας Γκριμάλντι. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στο παλάτι. Επιστροφή
στη Νίκαια. Διανυκτέρευση.

Μιλάνο

4η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΑΙΞ - ΑΝ - ΠΡΟΒΑΝΣ, ΜΑΣΣΑΛΙΑ
Πρωινή αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή μας στην Αιξ-Αν-Προβάνς
και τη Μασσαλία. Πρώτος μας σταθμός είναι η Αιξ-Αν-Προβάνς, όπου θα
περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο με τα δαιδαλώδη πλακόστρωτα
δρομάκια και τα επιβλητικά κτίρια. Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για τη
Μασσαλία. Εκεί θα δούμε τα δίδυμα κάστρα - φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και
του Αγίου Νικολάου, όπως και τη Νοτρ Νταμ ντε λα Γκαρντ, που βρίσκεται
στο ψηλότερο σημείο της πόλης με θέα το Σατό Ντ’ Ιφ. Ελεύθερος χρόνος για
μπουγιαμπέσα και ψώνια στο πολυκατάστημα Γκαλερί Λαφαγιέτ. Επιστροφή
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στη Νίκαια. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινή αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας και το
παγκόσμιο κέντρο μόδας, το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση της
πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το μεγαλύτερο γοτθικό κτίριο
της Ιταλίας, τον Καθεδρικό ναό (Ντουόμο), την περίφημη σκεπαστή στοά
Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε Β΄, το νεοκλασικό θέατρο της Σκάλας του
Μιλάνου και το μουσείο του. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και αγορές.
Κατευθυνθείτε στο εμπορικό κέντρο της πόλης, την Galleria Vittorio Emanuele II με τη γυάλινη οροφή και στη συνέχεια κινηθείτε βορειοανατολικά,
προς τη Via Montenapoleone και τους γύρω δρόμους, εκεί όπου βρίσκονται
τα ακριβά καταστήματα των μεγαλύτερων οίκων μόδας. Τακτοποίηση σε
ξενοδοχείο 4*. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για να
πάρουμε την πτήση επιστροφής.
Το πρόγραμμα εκτελείται & αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ - ΜΟΝΑΚΟ
Αναχ.

Ξενοδοχείο
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6 ΗΜΕΡΕΣ Σελ. 10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
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HOTELS 4*
28/12
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AEGEAN AIRLINES
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695

595

895

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

ΘΕΣ - ΑΘΗΝΑ 06.30 - 07.25
ΑΘΗΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ 08.50 - 10.30
ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ 17.10 - 20.40
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ 23.00 - 23.55

Στις πτήσεις περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή ανά άτομο & μια αποσκευή έως 23kg ανά άτομο.
Στα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Αεροπορικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή
στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον
τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα,
5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής
ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης

3

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΑΠΟ ΒΟΛΟ,ΛΑΡΙΣΑ,ΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΚΑΒΑΛΑ,ΣΕΡΡΕΣ
ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 10 ΕΥΡΩ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΑΝΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων,
θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι
πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών (εκτός αν αναγράφεται
δια- φορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά. Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως
infant και πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων και
λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων, check point κλπ), περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την
ώρα της κράτησης. Στις πτήσεις της Ryanair οι θέσεις είναι τυχαία επιλεγμένες, υπάρχει δυνατότητα προκάθησης με επιπλέον κόστος. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους
συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost αεροπορικών εταιριών. 3. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης.
4. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών
θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη. 5. Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών έχουν ευθύνη να είναι δυο ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο
από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή. 6. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων

