EASTER 2019 - EUROPE

ΓΑΛΛΟΙΤΑΛΙΚΗ
ΡΙΒΙΕΡΑ
6 ημέρες
Αεροπορικώς
26/04 - 01/05
ELLINAIR
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ
10:30 - 11:20
ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17:00 - 19:50
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
MONTE CARLO BY NIGHT: ΕΝΗΛΙΚΑΣ 25 € /ΠΑΙΔΙ 15 €
CINQUE TERRE: ΕΝΗΛΙΚΑΣ 55 € / ΠΑΙΔΙ 35 €

Παρακολούθηση της Ανάστασης στον Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα.

ΜΠΟΛΟΝΙΑ / ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ / ΝΙΚΑΙΑ / ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ / ΚΑΝΝΕΣ /
ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΠΕΖ / ΜΟΝΑΚΟ / ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ / CINQUE TERRE

1Η ΗΜΕΡΑ : ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ (155 ΧΛΜ.) – ΝΙΚΑΙΑ (320 ΧΛΜ.) – ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μπολόνια . Άφιξη και άμεση αναχώρηση, πρώτη μας επίσκεψη η γραφική Πιατσέντζα. Η πόλη είναι
γνωστή στους Έλληνες από το Πύργο της δούκισσας της Πλακεντίας που βρίσκεται στη Πεντέλη. Εδώ γεννήθηκε ο Πάπας Γρηγόριος Ι’. Θα δούμε το
Παλάτσο Φαρνέζε και το Ανάκτορο Γκότικο. Λίγος χρόνος ελεύθερος για να γνωρίσουμε τη πόλη . Ακολούθως μετά από μια υπέροχη διαδρομή
περνώντας από πόλεις θέρετρα της Ιταλικής Ριβιέρας θα φτάσουμε στη Νίκαια , τακτοποίηση στα ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε
προαιρετικά μια επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο. Γνωρίστε μαζί μας το πιο διάσημο Καζίνο του κόσμου και δοκιμάστε την τύχη σας στις υπέρλαμπρες
αίθουσες που ολοκληρώθηκαν υπό την αρχιτεκτονική επίβλεψη του Καρόλου Γκαρνιέ. Αν πάλι δε συμπαθείτε τα τυχερά παιχνίδια απολαύστε το
ποτό ή το δείπνο σας ακούγοντας ζωντανή μουσική στο μπαρ του Café de Paris. Δοκιμάστε Kir Royal στο Le Bar Americain στις σάλες του Hotel de
Paris παρέα με τους διάσημους θαμώνες του πριγκιπάτου, και χορέψτε στους ρυθμούς του Buddha Bar. Επιστροφή αργά το βράδυ στο ξενοδοχείο
μας.
2Η ΗΜΕΡΑ : ΝΙΚΑΙΑ – ΣΑΙΝ ΠΟΛ ΝΤΕ ΒΑΣ ( 19 ΧΛΜ.) – ΚΑΝΝΕΣ(26 ΧΛΜ.) – ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΠΕΖ ( 89 ΧΛΜ.) – ΝΙΚΑΙΑ (112 ΧΛΜ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να θαυμάσουμε φημισμένα θέρετρα της Κυανής Ακτής ,πρώτη μας επίσκεψη θα είναι στο γραφικό
μεσαιωνικό χωριό Σαιν Πολ Ντε Βανς, που ενέπνευσε πλήθος ζωγράφων, συγγραφέων και ποιητών. Περιπλανηθείτε στα γραφικά καλντερίμια του,
γεμάτα από μουσεία και γκαλερί και ανακαλύψτε τη γοητεία του. Συνεχίζουμε για την αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα» της Κυανής Ακτής, τις Κάννες,
με τη θρυλική Κραουαζέτ, την παραλιακή λεωφόρο με τους φοίνικες, τις πλαζ, τα ξενοδοχεία της Μπελ Επόκ, τις πανάκριβες μπουτίκ και το Μέγαρο
του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και βόλτα. Ακολούθως κατευθυνόμαστε προς το Σαιν Τροπέ (Saint Tropez). Ένας
θρύλος λέει ότι το όνομά του προέκυψε από ένα χριστιανό μάρτυρα, τον Άγιο Τροπέ, που στους διωγμούς του Νέρωνος αρνούμενος να απαρνηθεί
την πίστη του αποκεφαλίστηκε και πέταξαν το πτώμα του σε μια βάρκα. Η βάρκα αυτή παρασύρθηκε από τα ρεύματα και προσάραξε στο σημείο
που είναι σήμερα ο κόλπος και η πόλη. Τη δεκαετία του ‘50 η Μπριζίτ Μπαρντώ χάρισε στην πόλη τη διεθνή της ακτινοβολία, ενώ η σειρά ταινιών
του Λουί ντε Φινές «Ο Χωροφύλακας του Σαιν Τροπέ», θα την κάνει γνωστή στα πέρατα του κόσμου. Ξεκινάμε τη βόλτα μας με τα πόδια για να
δούμε και να γνωρίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την πόλη, που είναι χτισμένη πάνω στα καταγάλανα νερά του κόλπου. Λίγος χρόνος ελεύθερος
και επιστροφή στη Νίκαια . Το βράδυ θα έχουμε την τύχη να παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στη
Νίκαια .
3Η ΗΜΈΡΑ: ΝΙΚΑΙΑ – ΕΖ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ FRAGONARD (12ΧΛΜ.) – ΜΟΝΑΚΟ – ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ (12ΧΛΜ.) – ΝΙΚΑΙΑ (20ΧΛΜ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωριό Εζ, όπου θα επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων FRAGONARD
θα ξεναγηθούμε στην ιστορική αρωματοποιία και θα μάθουμε τα μυστικά των γαλλικών αρωμάτων. Επόμενη επίσκεψη το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο
του Μονακό, με το παλάτι των Μονεγάσκων, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και το Ωκεανογραφικό Μουσείο. Χρόνος ελεύθερος στο
ιστορικό κέντρο της πόλης. Το μεσημέρι, ακολουθώντας με το πούλμαν τη διαδρομή του Grand Prix, θα επισκεφθούμε τη συνοικία Μόντε Κάρλο.
Ελεύθερος χρόνος στην πλατεία του Καζίνου για βόλτες και φωτογραφίες. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4Η ΗΜΕΡΑ : ΝΙΚΑΙΑ – ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ (229 ΧΛΜ.) – ΓΕΝΟΒΑ (30 ΧΛΜ.)
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τη 2η ενότητα του προγράμματος μας , τον πανέμορφο Κόλπο της Λιγουρίας . Μετά από μια πανέμορφη
διαδρομή κατά μήκος της Ιταλικής Ριβιέρας θα φτάσουμε στη Σάντα Μαργκερίτα από όπου και θα αναχωρήσουμε για την επίσκεψη μας στο
γραφικό και κουκλίστικο Πόρτο Φίνο. Χρόνος ελεύθερος για να ανακαλύψουμε το μικροσκοπικό αλλά πανέμορφο χωριουδάκι. Συνεχίζουμε προς
τη Γένοβα, πρωτεύουσα της Λιγουρίας, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ιταλίας και γενέτειρα του Χριστόφορου Κολόμβου και του Παγκανίνι. Άφιξη
και πανοραμική περιήγηση μας στο ιστορικό κέντρο της, που έχει ανακηρυχθεί από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του San Lorenzo με την υπέροχη μαρμάρινη πρόσοψη, την εντυπωσιακή Πλατεία Ρiazza de Ferrari με το κτίριο της
Όπερας, το παλάτι των Δόγηδων, το σπίτι που λέγεται ότι γεννήθηκε ο Κολόμβος και πολλά αναγεννησιακά παλάτια, μεγάλες λεωφόροι του 19ου
αιώνα, μπαρόκ εκκλησίες δίπλα σε δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
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5Η ΗΜΕΡΑ : ΓΕΝΟΝΑ – ΛΑ ΣΠΕΤΣΙΑ (100ΧΛΜ.) - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ CINQUE TERRE – ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ (100
ΧΛΜ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη στη διάθεση σας. Προαιρετικώς σας προτείνουμε μια μοναδική εκδρομή παραμυθένια Cinque Terre ( τα
πέντε χωριά) που βρίσκονται σκαρφαλωμένα στα απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης της Ιταλικής Ριβιέρας στη Λιγουρική Θάλασσα. Η περιοχή
είναι μία από τις πιο όμορφες της δυτικής Ιταλίας, και έχει ανακηρυχθεί από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με κέντρο
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εξόρμησης την πόλη Λα Σπέτσια, θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά χωριά σκαρφαλωμένα σε απόκρημνες πλαγιες. θα επισκεφθούμε το Monterosso
όπου και θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Vernazza, που είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό και θα έχουμε την ευκαιρία
να κάνουμε μία βόλτα στα όμορφα δρομάκια της και να καταλήξουμε στα ερείπια του κάστρου της με μία θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος θα
επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο στην άκρη της ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη χερσόνησο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ : ΓΕΝΟΒΑ –ΠΙΖΑ (158 ΧΛΜ.) – ΜΠΟΛΟΝΙΑ (169 ΧΛΜ.) – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, το καμπαναριό
του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο
Σάντο. Χρονος ελεύθερος. Στην συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μπολόνια για την πτήση επιστροφής μας.

Ibis Nice Palais des Congrès Vieux Nice 3* (NIKAIA)

Το Hotel Ibis Nice Palais des Congrès Vieux Nice
βρίσκεται δίπλα στο συνεδριακό κέντρο Palais des
Congrès και σε απόσταση 850μ. από το παλιό λιμάνι
(Vieux Port). Η παραλιακή λεωφόρος περιπάτου
Promenade des Anglais και το ιστορικό κέντρο είναι
προσβάσιμα σε 20 λεπτά με τα πόδια.
Ibis Nice Palais des Congrès Vieux Nice 3* & Novotel
Genova City 4*
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

589 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

395 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

194 €

EARLY BOOKING

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

559 €

145 €

Checkpoint 20 €

Novotel Nice Centre Vieux Nice 4* (NIKAIA)

Το Novotel Nice Centre Vieux Nice βρίσκεται στο
κέντρο της Νίκαιας, ακριβώς απέναντι από το
Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Acropolis. Προσφέρει
κλιματιζόμενα δωμάτια.Το ξενοδοχείο απέχει 10
λεπτά με τα πόδια από το πάρκο Promenade du Paillon. Παρέχεται δωρεάν WiFi υψηλής ταχύτητας σε
όλους τους χώρους.
Novotel Nice Centre Vieux Nice 4* & Novotel Genova
City 4*
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

649 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

415 €

EARLY BOOKING

619 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

225 €

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

145 €

Checkpoint 20 €

Novotel Genova City 4* (ΓΕΝΟΒΑ)

Το Novotel Genova City προσφέρει δωρεάν
Wi-Fi, εποχική εξωτερική πισίνα, εστιατόριο και
ευρύχωρα δωμάτια με δορυφορική τηλεόραση.
Τα δωμάτια διαθέτουν μεγάλα παράθυρα, δωρεάν
καφέ και τσάι, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και
ιδιωτικό μπάνιο με δωρεάν προϊόντα περιποίησης.

- Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. Μία
αποσκευή έως 20 kg και μία χειραποσκευή έως 8 kg ανά άτομο.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται εισιτήριο. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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