Κοσμοπολίτικη Κυανή Ακτή &
Λίμνες Β. Ιταλίας 6ημ.
Μιλάνο, Πόρτο Φίνο, Ραπάλο, Κάννες, Σαιν Πολ Ντε Βάνς,
Σαιν Τροπε, Εζ, Μονακό, Νίκαια, Τορίνο
Μοναδική αναχώρηση : 05 Αυγούστου 2017

1η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΙΛΑΝΟ - ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ – ΡΑΠΑΛΟ – ΚΑΝΝΕΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη επιβίβαση
στο πούλμαν και αναχώρηση για το μικροσκοπικό αλλά κοσμοπολίτικο Πόρτο Φίνο με τα γραφικά, χρωματιστά
σπίτια, τις κομψές μπουτίκ, τα μαγαζιά με τα ντόπια προϊόντα και τα εντυπωσιακά γιοτ δεμένα στη μαρίνα. Στη
συνέχεια διασχίζοντας την Ιταλική Ριβιέρα, θα φθάσουμε στο γραφικό Ραπάλο, όπου υπογράφτηκε η ομώνυμη
συνθήκη (1922) μεταξύ Γερμανίας και ΕΣΣΔ, και θα καταλήξουμε στη γραφική Σάντα Μαργκαρίτα, με τα
πολύχρωμα σπιτάκια και τις γραφικές πλατείες. Το απόγευμα άφιξη στην 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. Μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΚΑΝΝΕΣ – ΣΑΙΝ ΠΟΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ – ΣΑΙΝ ΤΡΟΠΕ
Πρωινό και αναχώρηση για το Μέγαρο του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και βόλτα.
Επόμενη επίσκεψη το 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. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Σεν Τροπέ, γνωστό για τις πολυτελείς βίλες των
διασήμων, τα πολυτελή σκάφη, και τα γραφικά σοκάκια στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Άφιξη στην κοσμοπολίτικη
Νίκαια, πρωτεύουσα της Γαλλικής Ριβιέρα που θεωρείται ένας από τους παλαιότερους οικισμούς της Ευρώπης και
πήρε το όνομα της προς τιμή της θεάς Νίκης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΚΑΝΝΕΣ – ΕΖ – ΜΟΝΑΚΟ – ΝΙΚΑΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωριό Εζ, όπου θα επισκεφθούμε το εργοστάσιο
παραγωγής 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. Νωρίς το απόγευμα άφιξη στην Νίκαια. Στην σύντομη πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε τη
διάσημη παραλιακή Προμενάντ ντεζ Ανγκλέ, όπου μπροστά στο εμβληματικό ξενοδοχείο «Negresco» έκανε τις
βόλτες της η αγγλική αριστοκρατία του 19ου αιώνα, και στην πανέμορφη Πλατεία Μασενά και την Παλιά Πόλη με
το δικαστικό μέγαρο, την Όπερα, τον Καθεδρικό της Αγίας Ρεπαράτης. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΚΑΝΝΕΣ – TOΡINO - ΜΙΛΑΝΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Τορίνο που βρίσκεται στους πρόποδες των Άλπεων, στις όχθη του
ποταμού Πάδου. Την πόλη διακατέχει ένας, μάλλον, γαλλικός αέρας , γι’ ́αυτό της έχει δοθεί ο χαρακτηρισμός
"Μικρό Παρίσι", με μια πλούσια κουλτούρα και ιστορία, πολυάριθμες γκαλερί τέχνης, εστιατόρια , εκκλησίες,
παλάτια, όπερες, πλατείες, πάρκα, κήπους, θέατρα, βιβλιοθήκες, μουσεία και άλλους χώρους.
Αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, το Μιλάνο. Άφιξη αργά το απόγευμα, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΚΟΜΟ - ΛΑΓΚΟ ΜΑΤΖΟΡΕ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη μαγευτική λίμνη Κόμο, η φυσική ομορφιά της οποίας αποτέλεσε
διαχρονική πηγή έμπνευσης για πολλούς συγγραφείς, ποιητές και συνθέτες, ενώ οι επώνυμοι απολαμβάνουν τη
ζωή στις αριστοκρατικές βίλες τους. Θα επισκεφθούμε την πόλη του Κόμο που είναι αναμφισβήτητα μια από τις
πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Βορείου Ιταλίας και αποτελεί ένα πολυτελές προάστιο του Μιλάνου, που
προσφέρει χαλάρωση και αναψυχή. Επόμενη επίσκεψη η λουλουδιασμένη Στρέζα, κομψό θέρετρο στη Λάγκο
Ματζόρε (Μεγαλύτερη Λίμνη), όπου θα έχουμε την ευκαιρία για μια προαιρετική κρουαζιέρα στο νησάκι Ίζολα
Μπέλα, με το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι της αριστοκρατικής οικογένειας των Μπορομέι, και την Ίζολα ντέι
Πεσκατόρι (Νησί των Ψαράδων). Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, που χτίστηκε τον 15ο
αιώνα, πάνω στα ερείπια ενός οχυρωματικού κτιρίου, από των Φραγκίσκο Α΄ Σφόρτσα, Δούκα του Μιλάνου, που
κατά την διάρκεια του 16ου και 17ου αιώνα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα φρούρια στην Ευρώπη. Στη συνέχεια θα
μεταφερθούμε στην Πιάτσα ντελ Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε το όνομα της από τον
επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου. Ο εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) είναι η
έδρα του αρχιεπίσκοπου της πόλης και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Καθεδρικούς Ναός παγκοσμίως.
Χρειάστηκαν 5 αιώνες για να ολοκληρωθεί η κατασκευή του και σήμερα είναι ο 5ος μεγαλύτερος Καθεδρικός Ναός
στον κόσμο. Θα επισκεφθούμε την Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε το όνομα της από τον πρώτο βασιλιά
της ενωμένης Ιταλίας. Το κτίριο αποτελείται από δύο γυάλινες θολωτές στοές και συνδέει τις πλατείες Πιάτσα ντελ
Ντουόμο με την Πιάτσα ντελα Σκάλα. Η Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνου, είναι ένα από τα πιο
γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε το όνομα της από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, την

Αγία Μαρία della Scala. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για
shopping. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. .
Τιμές κατ’ άτομο :
€ 595 τιμή κατ’ άτομο
€ 895 τιμή μονοκλινου
€ 495 παιδική τιμή ( 04-12 σε τρίκλινο με δύο ενήλικες )
Πτήσεις (απευθείας πτήσεις από/προς Ηράκλειο)
Αναχώρηση : AZ Ηράκλειο – Μιλάνο 13.10 - 15.00
Επιστροφή : AZ Μιλάνο – Ηράκλειο 16.10 - 19.55
Περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Ηράκλειο –Μιλάνο - Ηράκλειο με την Alitalia.
Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. (Hotel Apogia Nice, Hotel Holiday Inn Milano) ή παρόμοια.
Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
•
•
•
•

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και όπου αναφέρεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο, Είσοδοι σε Μουσεία, Ωκεανογραφικό Μουσείο) .
Checkpoint (20€).
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά: (Νίκαια 2,5€, Μιλάνο 2€ ).

