ΓΑΛΛΟΙΤΑΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ & ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ
ΝΙΚΑΙΑ-ΚΑΝΝΕΣ-ΜΟΝΑΚΟ-ΜΑΣΣΑΛΙΑ-ΕΞ ΑΝ ΠΡΟΒΑΝΣ-ΓΕΝΟΒΑ

8 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 02/06, 23/06, 07 & 14/08/2017

1η Μέρα: Αθήνα – Γένοβα - Nίκαια.
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος και πτήση για την Γένοβα. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για την
Νίκαια, πρωτεύουσα της Κυανής Ακτής γνωστή στους γαλλομαθείς ως Cote d' Azur (Κοτ ντ' Αζούρ). Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα, βράδυ ελεύθερο για να θαυμάσετε την πόλη με την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα
ή να κάνετε ένα περίπατο στην Promenade des Anglais, έναν από τους ομορφότερους και πιο ξακουστούς
παραλιακούς δρόμους στον κόσμο. Διανυκτέρευση.
2η Μέρα: Νίκαια-Μονακό-Μόντε Kάρλο-Εζ.
Πρωινό και περιήγηση της πόλης. Με το τουριστικό τρένο (ατομικά έξοδα) θα αναχωρήσουμε από την παραλιακή
λεωφόρο, την πασίγνωστη “Προμενάν Ντεζ Ανγκλαιζ”, και μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία Μασσενά, την
αγορά των λουλουδιών, το γραφικό λιμάνι της Νίκαιας, την παλιά πόλη, και θα καταλήξουμε στο Park du

Chateau, ένα πολύ όμορφο πάρκο σε ένα λόφο από όπου μπορείτε να δείτε πανοραμικά την παραλία και τον
Κόλπο των Αγγέλων. Kατόπιν αναχώρηση για το Μονακό (20 χλμ), το πιο μικρό και αριστοκρατικό κράτος στον
κόσμο!!! Στην παραμονή μας στο Μονακό θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα ανάκτορα των Γκριμάλντι,
την Μητρόπολη, και το Ωκεανογραφικό Μουσείο, καθώς και το Μόντε Κάρλο. Ελεύθερος χρόνος για βόλτες και
αγορές στη πόλη που το όνομα της και μόνο μαγεύει τους ανθρώπους ανα τον κόσμο.. Το απόγευμα επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας, με ενδιάμεση στάση σε μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων, στο χωριό Εζ, όπου θα «μυηθούμε»
στον τρόπο παραγωγής των περίφημων γαλλικών αρωμάτων. Διανυκτέρευση.
3η Μέρα: Νίκαια - Πορτ Γκριμώ – Σαν Τροπέ – Άγιος Ραφαήλ.
Πρωινό και ακολουθεί ολοήμερη εκδρομή. Θα ξεκινήσουμε με το κοσμοπολίτικο Σαν Τροπέ. Κατά τη διαδρομή θα
θαυμάσουμε πανέμορφες δαντελωτές ακτές και φανταστικές βίλες επώνυμων και ανώνυμων μεγιστάνων του
πλούτου, καλλιτεχνών, ηθοποιών κ.α. Στο πανέμορφο λιμανάκι του Σαν Τροπέ αγοράστε αναμνηστικά από
υπαίθριους καλλιτέχνες και γευθείτε όμορφα φαγητά στα παραλιακά εστιατόρια. Στην επιστροφή θα
επισκεφθούμε το Port Grimaud ή αλλιώς την Μικρή Βενετία. Τελευταία μας στάση ο Άγιος Ραφαήλ. Επιστροφή
στη Νίκαια. Διανυκτέρευση.
4η Μέρα: Νίκαια- Κάννες - Εξ Αν Προβάνς - Μασσαλία.
Πρωινό και αναχώρηση για Μασσαλία,. με πρώτο ενδιάμεσο σταθμό μας τις Κάννες (150 χλμ), όπου και θα
περιηγηθούμε. Η πόλη είναι γνωστή για τις μοναδικές αμμώδεις παραλίες της και το ετήσιο φεστιβάλ
κινηματογράφου. Κατόπιν επίσκεψη στην πόλη Βαλορές, όπου έζησε για 7 χρόνια (1948-1955) ο Πάμπλο Πικάσο
και είχε έντονη δημιουργικότητα στη κεραμική αλλά και τη γλυπτική, όπου θα έχουμε δυνατότητα επίσκεψης στο
μουσείο όπου εκτίθενται οι δημιουργίες αυτές. Επόμενη στάση και περιήγηση στην Εξ-αν-Προβάνς, την πόλη των
καλλιτεχνών αλλά και των συντριβανιών! Νωρίς το απόγευμα άφιξη στη Μασσαλία, τη δεύτερη σημαντικότερη
πόλη της Γαλλίας και το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα του 2013,
διαθέτει την γοητεία των πόλεων, που δεν λησμονιούνται ποτέ. Είναι φημισμένο κέντρο τεχνών, πολιτισμού και
μουσικής. Διαθέτει επίσης αναρίθμητες καφετέριες, σινεμά και εστιατόρια. Κυρίαρχη θέση στην πόλη κατέχει το
κτίριο της Όπερας. Προσφέρει στους επισκέπτες της την αυθεντικότητα 26 αιώνων ιστορίας, την φιλικότητα των
κατοίκων της, και τον πλούτο της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Περιήγηση της πόλης, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ σας προτείνουμε βόλτα στο παλιό λιμάνι (Le Vieux Port) στο
οποίο καταλήγει η διάσημη λεωφόρος Canebiere με τα πολυάριθμα εστιατόρια και τις καφετέριες, που σίγουρα θα
κεντρίσουν το ενδιαφέρον σας! Διανυκτέρευση.
5η Μέρα: Μασσαλία-Αβινιόν-Άρλ (προαιρετική εκδρομή).
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Δυνατότητα ολοήμερης προαιρετικής εκδρομής στην επαρχία της Προβηγκίας.
Πρώτη μας στάση η Αβινιόν. Ιδρύθηκε κατά τον 2ο αιώνα π.Χ., ήταν αρχικά ένα ασήμαντο γαλατικό χωριό.
Κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους, τους Φράγκους, τους Γότθους, τους Σαρακηνούς και τελικά το 1226 μ.Χ. η πόλη
πέρασε στα χέρια του βασιλιά της Γαλλίας, Λουβοδίκου Η'. Η χρυσή εποχή της Αβινιόν ξεκίνησε το 1309 και
τελείωσε το 1376. Σε αυτό το διάστημα η Αβινιόν βρισκόταν κάτω από την παπική εξουσία και επτά Πάπες έκαναν
την πόλη έδρα τους. Το σημαντικότερο μνημείο της Αβινιόν είναι το Palais des Papes (δηλαδή το παλάτι των
Παπών). Αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και είναι το μεγαλύτερο γοτθικό
παλάτι στην Ευρώπη. Επόμενος μας σταθμός η ιστορική αρχαία Ρωμαική πόλη Αρελάτη, ή όπως είναι κοινώς
γνωστή ως Άρλ. Η Αρλ ιδρύθηκε από τους αρχαίους Έλληνες (Φωκαείς) τον 6ο αιώνα π.Χ. με το όνομα Θηλίνη.
Οι Ρωμαίοι κατέλαβαν την πόλη το 123 π.Χ. και την ανέπτυξαν σε σημαντικό αστικό κέντρο, με μια διώρυγα προς
τη Μεσόγειο Θάλασσα που διανοίχθηκε το 104 π.Χ. Διαθέτει ένα πανέμορφο ιστορικό κέντρο με στενούς δρόμους
και γραφικά κτίρια, ενώ είναι και αυτή χτισμένη στις όχθες του Ροδανού ποταμού. Η πόλη είναι γεμάτη από
ρωμαϊκά μνημεία, με σημαντικότερο το ρωμαϊκό αμφιθέατρο. Κατασκευάστηκε περίπου τον 1ο αιώνα π.Χ. και
εμπνεύστηκε προφανώς από το Κολοσσαίο της Ρώμης. Είχε χωρητικότητα 20.000 θεατών και παραμένει άριστα
συντηρημένο ακόμα και σήμερα. Το καλοκαίρι γίνονται εκεί ταυρομαχίες και συναυλίες. Άλλα ρωμαικά μνημεία
είναι το θέατρο, σχεδόν δίπλα στο αμφιθέατρο και ο οβελίσκος στην πλατεία Place de la République. Το
απόγευμα επιστροφή στη Μασσαλία. Διανυκτέρευση.

6η Μέρα: Μασσαλία–Σαν Ρέμο–Γένοβα.
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ιταλικής Ριβιέρας, το Σαν Ρέμο. Έχει την ονομασία 'πόλη των
λουλουδιών' εξαιτίας των πολυτελών του κήπων και των πολύχρωμων παρτεριών με λουλούδια στους λόφους που
περιβάλλουν την πόλη. Μεταξύ των αξιοθέατων που θα δείτε είναι η La Pigna, το πιο παλιό τμήμα της πόλης. Εκεί
μπορείτε να περπατήσετε στα στενά σοκάκια της μεσαιωνικής πόλης, μέχρι την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, στον
Ρωμανο-Γοτθικό Καθεδρικό του San Siro, και το Παλάτι του Δούκα 'Borea D'Olmο'. Αν σας αρέσουν τα ψώνια, μη
χάσετε τις μπουτίκ και τα τοπικά μαγαζιά που μπορείτε να βρείτε στο κέντρο της πόλης. Νωρίς το απόγευμα
αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Λιγουρίας, Γένοβα. Η Γένοβα είναι σημαντική ιστορική πόλη της Ιταλίας με
περίπου 800.000 κατοίκους (ευρύτερη περιοχή), πρωτεύουσα της Λιγουρίας, στο κέντρο του ομώνυμου κόλπου
(Κόλπος Γένοβας) και πολύ σημαντικό λιμάνι της Ιταλίας. Είναι η έκτη ιταλική πόλη σε πληθυσμό, τρίτη στην
Βόρεια Ιταλία και αποτελεί μέρος του εμπορικού τρίγωνου Τορίνο-Γένοβα-Μιλάνο. Η ιστορία της συνδέεται με το
εμπόριο και την ναυτιλία. Το λιμάνι της είναι το πιο σημαντικό της Ιταλίας. Σύμβολο της πόλης είναι ο φάρος της,
γνωστός ως "La lanterna". Υπήρξε έδρα της EXPO το 1992, συγκέντρωσης των G8 το 2001 και το 2004 ήταν
Ευρωπαική πρωτεύουσα Πολιτισμού. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
7η Μέρα: Γένοβα – Ραπάλλο/ Πόρτο Φίνο
Πρωινό και αναχώρηση για το πανέμορφο Ραπάλλο και Πόρτο Φίνο με τα γραφικά, χρωματιστά σπίτια, τις
κομψές μπουτίκ, τα μαγαζιά με τα ντόπια προιόντα και τα εντυπωσιακά γιότ δεμένα στη Μαρίνα. Διασχίστε την
κεντρική πλατεία, περιπλανηθείτε κατά μήκος της προβλήτας και αφεθείτε στις μαγικές αποχρώσεις της
θάλασσας. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.
8η Μέρα: Γένοβα – Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Γένοβας, πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ : 595€*
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ: 190€
ΠΑΙΔΙΑ (2-12 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ) : 565€*
*ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 21 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 50€

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Γένοβα-Αθήνα.
 Διαμονή σε ξενοδοχεία 3 -4 * σε Μασσαλία & Νίκαια, 4* σε Γένοβα με πρωινό καθημερινά.
 Μεταφορές από/προς αεροδρόμια, ξενοδοχεία εξωτερικού.
 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Ξεναγήσεις / περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.
 Ενημερωτικά έντυπα.
 Ασφάλεια ταξιδιού (Αστικής Ευθύνης).
 Φ.Π.Α.




Δεν Περιλαμβάνονται:
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμου 145€.
 Checkpoint 20€.
 Δημοτικοί φόροι πόλεων.
 Είσοδοι σε μουσεία & επισκεπτόμενους χώρους.
 Εισιτήριο τουριστικού τρένου Νίκαιας 10€ περίπου.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό.



Παρατηρήσεις:
 Οι διανυκτερεύσεις στην Nίκαια μπορεί να πραγματοποιηθούν εναλλακτικά και στις Κάννες.
Η σειρά των διανυκτερεύσεων / ξεναγήσεων είναι δυνατόν να διαμορφωθεί για καλύτερη εκτέλεση του
προγράμματος.

