ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗΜΙΛΑΝΟ
5 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα | ΜΙΛΑΝΟ - ΣΑΝ ΡΕΜΟ – ΝΙΚΑΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για το Μιλάνο. Άφιξη στην πρωτεύουσα της
Λομβαρδίας και αμέσως θα αναχωρήσουμε για την ιταλό - γαλλική Ριβιέρα. Πρώτος σταθμός στη
διαδρομή μας είναι το Σαν Ρέμο, απλωμένο στις δαντελωτές ακτές της Λιγουρίας, γνωστό για το
φεστιβάλ τραγουδιού αλλά και για το καζίνο του. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ και παγωτό
στη μαρίνα του και έπειτα θα αναχωρήσουμε για την Κυανή Ακτή. Μέσα από μια μαγευτική
διαδρομή, θα φθάσουμε στη Νίκαια και στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια και
ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η ημέρα | ΝΙΚΑΙΑ – ΕΖ – ΜΟΝΑΚΟ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ
Πρωινό και αναχώρηση για το πριγκιπάτο του Μονακό. Στην διαδρομή, θα κάνουμε στάση στο
μεσαιωνικό χωρίο Εζ, όπου ακολουθεί επίσκεψη στο εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων Fragonard.
Στην συνέχεια αναχώρηση για το Πριγκιπάτο του Μονακό . Θα ξεκινήσουμε την επίσκεψη μας με
την παλιά πόλη, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το παλάτι των Μονεγάσκων, τον Καθεδρικό Ναό, Θα
επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό Μουσείο. Ελεύθερος χρόνος στο Μονακό για ψώνια. Εν συνεχεία
με το πούλμαν θα διασχίσουμε την πίστα του Γκραν Πρι και θα μεταφερθούμε στο Μόντε Κάρλο
όπου μεταξύ άλλων θα δούμε Τα αριστουργήματα του Charles Garnier , το Καζίνο ,το Hotel de Paris
και το Café de Paris. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και καφέ. Αργά το απόγευμα μεταφορά στην
Νίκαια την πρωτεύουσα της Κυανής Ακτής. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ βόλτα στην
παλιά πόλη , όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το Δικαστικό Μέγαρο , το Δημαρχείο , η Όπερα.
3η ημέρα | ΝΙΚΑΙΑ – ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΛΕΜΟΣ –ΒΡΑΔΥΝΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Πρωινό και αναχώρηση για τον λόφο Σιμιεζ εκεί όπου ξεκίνησε η Ιστορία της Νικαίας .Θα
επισκεφτούμε το Φραγκισκανό μοναστήρι και εκκλησία του 9ου αιώνα ,θα απολαύουμε την
υπέροχη θέα. Εν συνεχεία θα μεταφερθούμε στην πλατεία Μασενά όπου θα παρακολουθήσουμε
την παρέλαση με τα ανθισμένα άρματα και τον λουλουδοπόλεμο έθιμο από τον 16ο αιώνα . Το
Βράδυ θα παρακολουθήσουμε την φωταγωγημένη αποκριάτικη παρέλαση .
4η ημέρα | ΝΙΚΑΙΑ- ΚΑΝΝΕΣ ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ- ΝΙΚΑΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την αδιαμφισβήτητη “βασίλισσα” της Κυανής ακτής τις Κάννες, με την
περίφημη Κρουαζέτ, έναν από τους πιο διάσημους δρόμους του κόσμου. Θα δούμε τα υπέροχα
κτίρια, και τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, που χρονολογούνται από την εποχή της Μπελ Εποκ , το
Παλάτι του Φεστιβάλ των Καννών. Χρόνος ελεύθερος για καφέ, βόλτα, Εν συνεχεία .θα
επισκεφθούμε ένα από τα πιο γραφικά χωριά της περιοχής το Σαν Πωλ Ντε Βανς μεσαιωνικό χωριό
περιτριγυρισμένο από τα τοίχοι του Φραγκίσκου του Πρώτου, καταφύγιο όλων των ζωγράφων και
καλλιτεχνών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η ημέρα | NIKAIA – ΜΙΛΑΝΟ ( ΞΕΝΑΓΗΣΗ ) – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για τη πόλη της μόδας το Μιλάνο . Πρώτα θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό
ναό της πόλης, το περίφημο Ντουόμο, χτισμένο στα πρότυπα της γοτθικής αρχιτεκτονικής του 14ου
αιώνα. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στη γκαλλέρια Βιττόριο Εμμανουέλε Β’ με τις πολυτελείς
μπουτίκ και τα σικ εστιατόρια, αφιερωμένη στον 1ο βασιλιά της ομόσπονδης Ιταλίας.
Ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην περίφημη Σκάλα του Μιλάνου, ίσως το θέατρο με την καλύτερη
ακουστική στον κόσμο. Θα έχουμε αρκετό ελεύθερο χρόνο για αγορές στο πολυκατάστημα
Ρινασέντε για καλές τιμές αλλά και στη βια μοντε Ναπολεόνε, όπου φιλοξενούνται τα καταστήματα
των επιφανέστερων οίκων μόδας. Επίσης δοκιμάστε μεζέδες της Λομβαρδίας στο εστιατόριο ιλ
Ασσασίνο, πίσω από το Ντουόμο και στην τραττορία Μπαργκούτα στην ομώνυμη οδό. Νωρίς το
απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής

Καρναβάλι Νίκαιας –Κοσμοπολίτικη Κυανή Ακτή – Μιλάνο

ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-19/2/2018

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Early
Booking

Κανονική
Τιμή

Παιδί 212

Επιβ.
Μονόκ.

Πτήσεις - Αερ. Εταιρία Παρ/σεις

Aegean Airlines

15/2/18

Novotel Airport 4*

5ημέρες

πρωινό

490€

520€

295 €

140€

NH 4*

πρωινό

540€

570€

295 €

175€

Beau Rivagr 4*

πρωινό

560€

590€

295 €

190€

Εγγυημένες θέσεις
Αθήνα-Μιλάνο
08:20 – 10:00
Μιλάνο -Αθήνα
20:40 - 23:40

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων150 €. Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα 23kg ανά άτομο.

Περιλαμβάνονται :
 Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean
 Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του γραφείου μας.
 Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.
 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας.
 Διατροφή όπως αναφέρεται στον τιμοκατάλογο.
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
 Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
 Φ.Π.Α.
 Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται :




Φόροι αεροδρομίων.
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.



Δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία.

