ΓΑΛΛΟΙΤΑΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ
7 ηµέρες
ΝΙΚΑΙΑ – ΚΑΝΝΕΣ - ΣΑΝ ΤΡΟΠΕ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ – ΑΒΙΝΙΟΝ – ΑΡΛ-- ΑΙΞ ΕΝ ΠΡΟΒΑΝ -ΓΕΝΟΒΑ ΡΑΠΑΛΟ –ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ – ΜΙΛΑΝΟ - ΚΟΜΟ - ΛΑΓΚΟ ΜΑΤΖΟΡΕ

Αναχωρήσεις:

13, 27 Απριλίου ‘17
11 Μαΐου ’17
01, 22 Ιουνίου ΄17

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: ΑΘΗΝΑ – ΝΙΚΑΙΑ – ΚΑΝΝΕΣ - ΣΑΝ ΤΡΟΠΕ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ

Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για το πασίγνωστο τουριστικό θέρετρο των γαλλικών ακτών
της Μεσογείου: τη Νίκαια.. Άφιξη επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση 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. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε το µεσαιωνικό Σαν Τροπέ που είναι
χτισµένο πάνω στα καταγάλανα νερά του οµώνυµου κόλπου, διάσηµο για τους λαµπερούς και
πλούσιους επισκέπτες του, µε τα αναρίθµητα πολυτελή σκάφη αναψυχής δεµένα στο λιµάνι, απέναντι

στα παραλιακά καφέ και εστιατόρια. Αργά το απόγευµα άφιξη στην Μασσαλία, µεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για µία πρώτη γνωριµία µε την πόλη.
∆ιανυκτέρευση
2η µέρα : ΜΑΣΣΑΛΙΑ – ΑΒΙΝΙΟΝ – ΑΡΛ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Αβινιόν πρωτεύουσα του νοµού Βωκλύζ, χτισµένη στις
όχθες του Ροδανού ποταµού, γνωστή ως έδρα των 7 παπών γαλλικής καταγωγής την περίοδο 13091377. Στην περιήγηση µας στο ιστορικό κέντρο θα δούµε το Παπικό Παλάτι και το Επισκοπικό
Συγκρότηµα που είναι και το µεγαλύτερο σε όγκο γοτθικό κτίσµα στην Ευρώπη, την πλατεία του
∆ηµαρχείου και την περίφηµη Γέφυρα της Αβινιόν. Χρόνος ελεύθερος για όσους θέλουν να επισκεφθούν
εσωτερικά το Παπικό Παλάτι. Συνεχίζουµε για την ιστορική πόλη Άρλ, γνωστή σαν αρχαία Ρωµαϊκή
Αρελάτη, την πόλη µε τα περισσότερο Ρωµαϊκά µνηµεία στην Γαλλία. Θα δούµε το Ρωµαϊκό Θέατρο, την
καλοδιατηρηµένη Αρένα, την Ρωµαϊκή νεκρόπολη, και τον Ιερό Ναό του Αγίου Τροφίµου. Και οι δύο
πόλεις έχουν ανακηρυχτεί από την Unesco Μνηµεία Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Επιστροφή
στη Μασσαλία και χρόνος ελεύθερος. ∆ιανυκτέρευση.
3η µέρα : ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΑΙΞ ΕΝ ΠΡΟΒΑΝ – ΝΙΚΑΙΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραµική περιήγηση. Η Μασσαλία είναι η πρωτεύουσα της Προβηγκίας,
δεύτερη σε πληθυσµό πόλη της Γαλλίας, χρισµένη στον κόλπο της Λυών. ∆ιασχίζοντας µεγάλες
λεωφόρους µε επιβλητικά κτίρια θα καταλήξουµε στο παλιό λιµάνι και θα δούµε τα δίδυµα κάστρα –
φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε τη Βασιλική Νορτ Νταµ
ντε λα Γκραντ που βρίσκεται στον οµώνυµο λόφο και απ’ όπου θα έχουµε µία υπέροχη πανοραµική θέα
στη µεσογειακή µεγαλούπολη και το νησάκι Ιφ µε το φρούριο που έχτισε ο Φραγκίσκος Α’ το 1516 για να
προστατεύσει το λιµάνι. Το κάστρο µετατράπηκε αργότερα σε φυλακή πολιτικών κρατούµενων και
ανάµεσα στους διάσηµους ήταν και το φανταστικό πρόσωπο Κόµης Μοντεχρήστος στο οµώνυµο
µυθιστόρηµα του Αλέξανδρου ∆ουµά. Στην συνέχεια θα επισκεφτούµε την ωραιότερη ίσως πόλη της
Προβηγκίας την Αίξ Εν Προβάνς (Aix en Provence), την πόλη των υδάτων, που πήρε το όνοµα της από
τις πολυάριθµες πηγές, γενέτειρα του µεγάλου συγγραφέα Εµίλ Ζολά και του ζωγράφου Πολ Σεζάν.
Στην περιήγηση µας θα έχουµε την ευκαιρία να περπατήσουµε την περίφηµη οδό Μιραµπό, µε τις
συστάδες από πλατάνια, διακοσµηµένη µε σιντριβάνια, περίτεχνα κτίρια και επαύλεις που
χρονολογούνται από τον 16ο µέχρι και τον 18ο αιώνα. Τέλος θα επισκεφθούµε τον Καθεδρικό Ναό του
Σωτήρος , χτισµένος πάνω στα ερείπια της αρχαίας ρωµαϊκής αγοράς. Αναχώρηση για το πασίγνωστο
τουριστικό θέρετρο των γαλλικών ακτών της Μεσογείου: τη Νίκαια. Με την άφιξη µας, θα κάνουµε µια
πανοραµική περιήγηση στη διάσηµη παραλιακή
Προµενάντ ντεζ Ανγκλέ, όπου µπροστά στο εµβληµατικό ξενοδοχείο «Negresco» έκανε τις βόλτες της η
αγγλική αριστοκρατία του 19ου αιώνα, και θα περπατήσουµε στην πανέµορφη Πλατεία Μασενά, και την
παλιά πόλη µε το δικαστικό µέγαρο, την Όπερα, τον Καθεδρικό της Αγίας Ρεπαράτης κ.λπ. Μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
4η µέρα: ΝΙΚΑΙΑ – ΕΖ – – ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ – ΜΟΝΑΚΟ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το µεσαιωνικό Εζ, όπου θα επισκεφθούµε το εργοστάσιο
παραγωγής αρωµάτων Fragonard. 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. Τέλος, θα επισκεφθούµε τη διάσηµη συνοικία της
πόλης-κράτους, το Μόντε Κάρλο, µε το διεθνώς γνωστό καζίνο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στη Νίκαια.
∆ιανυκτέρευση.
5η µέρα: ΝΙΚΑΙΑ – ΓΕΝΟΒΑ - ΡΑΠΑΛΟ –ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ – ΜΙΛΑΝΟ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Γένοβα πρωτεύουσα της Λιγουρίας, το µεγαλύτερο λιµάνι
της Ιταλίας και γενέτειρα του Χριστόφορου Κολόµβου και του Παγκανίνι. Στην πανοραµική περιήγηση
µας στο ιστορικό κέντρο της, που έχει ανακηρύχτηκε 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 ∆όγηδων, το σπίτι που
λέγεται ότι γεννήθηκε ο Κολόµβος και πολλά αναγεννησιακά παλάτια, µεγάλες λεωφόροι του 19ου

αιώνα, µπαρόκ εκκλησίες δίπλα σε δαιδαλώδη µεσαιωνικά στενά. Συνεχίζουµε την διαδροµή µας και
διασχίζοντας την Ιταλική Ριβιέρα, θα φθάσουµε στο γραφικό Ραπάλο, όπου υπογράφτηκε η οµώνυµη
συνθήκη (1922) µεταξύ Γερµανίας και ΕΣΣ∆, και θα καταλήξουµε στη γραφική Σάντα Μαργκαρίτα, µε τα
πολύχρωµα σπιτάκια και τις γραφικές πλατείες. Θα επισκεφθούµε 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. Αργά το απόγευµα άφιξη στο Μιλάνο, µεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
6η 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. ∆ιανυκτέρευση.
7η µέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ

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, ∆ούκα
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. Στη συνέχεια µεταφορά στο αεροδρόµιο του
Μιλάνου και πτήση επιστροφής. ‘Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευµα.

ΑΠΟ 595 € / ΑΤΟΜΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης Αθήνα – Νίκαια και Μιλάνο – Αθήνα µε την
Aegean Airlines.
Πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου µας για τις µεταφορές και µετακινήσεις
σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 4*. (Hotel Apogia Nice, Holiday Inn Milano, Golden
Tulip Marseille Euromed) ή παρόµοια.
Πρωινό καθηµερινά.
Εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραµµα της
εκδροµής.
Έµπειρο αρχηγός – συνοδός του γραφείου µας.
Ασφάλεια αστικής/επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•
•
•
•

Είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους Ωκεανογραφικό Μουσείο, θεάµατα και
γενικά όπου απαιτείται.
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.
Checkpoint (15€)
∆ηµοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία το άτοµο τη βραδιά (περίπου 2€ ).

Τιµή κατ άτοµο σε δίκλινο

595€

Τιµή σε µονόκλινο

795€

Παιδικό ( µέχρι 12 ετών)

545€

Φόροι αεροδροµίων

150€

ΠΤΗΣΕΙΣ : Αναχώρηση : A3 624 Αθήνα - Νίκαια 08.20 09.40 || Επιστροφή : Α3 665 Μιλάνο –
Αθήνα 17.10 20.40
Σηµειώσεις:: Για τους επιβάτες που επιθυµούν να ταξιδέψουν µε εσωτερική πτήση το επιπλέον
κόστος είναι : Από/προς Θεσσαλονίκη 70 € - 90 € & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόµια 130 € - 150 €.
Σηµειώσεις:: Ξεναγήσεις και εκδροµές, ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγµατοποιηθούν.

