Κοσµοπολίτικη Κυανή Ακτή
4 ηµέρες αεροπορικώς

1η µέρα | ΑΘΗΝΑ– ΝΙΚΑΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόµιο και πτήση για τη Νίκαια. Θα επισκευτούµε την παλιά πόλη
της Νίκαιας, όπου φιλοξενείται η αγορά των λουλουδιών και τα παζάρια της όπως και ο καθεδρικός
της ναός, το µέγαρο της δικαιοσύνης και η όπερα. Συνεχίζουµε την περιήγησή µας στη διάσηµη
πλατεία Μασενά, αφιερωµένη στον οµώνυµο στρατηγό. Θα ολοκληρώσουµε τον περίπατο µας
στην οδό Ζαν Μεντεσάν, τον πιο εµπορικό δρόµο της πόλης όπου βρίσκεται η Νοτρ Νταµ, ναός
µικρογραφία της Παναγίας των Παρισίων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας.Το απόγευµα,
ελευθερο να περπατήσετε στην περίφηµη port des anglais ή να πιείτε ποτό στη παλαιά πόλη.
2η µέρα | ΝΙΚΑΙΑ – ΚΑΝΝΕΣ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ) – ΣΑΝ ΠΟΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ
Πρόγευµα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για τις Κάννες, την αδιαµφισβήτητη
«βασίλισσα» της Κυανής Ακτής 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 Επόκ, καθώς και το Παλάτι του Φεστιβάλ των Καννών. Στη συνέχεια,
κατευθυνόµαστε προς ένα από τα πιο γραφικά χωριά της περιοχής, το Σαν Πολ ντε Βανς.
Περιπλανηθείτε στα στενά του σοκάκια µε τα υπέροχα παλαιοπωλεία, αποδώστε φόρο τιµής στον
Μαρκ Σαγκάλ, πιείτε το ρόφηµα σας στα ιστορικά του καφέ και επισκεφθείτε το ίδρυµα Μεγκτ µε
την πλούσια συλλογή έργων επιφανών καλλιτεχνών της µοντέρνας τέχνης όπως ο Μιρό, ο Μπρακ
και ο Σαγκάλ. Μη λησµονήσετε να ανεβείτε στον γοτθικό καθεδρικό ναό του χωριού όπου
φυλάσσεται η Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας, πίνακας που αποδίδεται στον Τιντορέτο. Επιστροφή
στην κοσµοπολίτικη Νίκαια.
3η µέρα | ΝΙΚΑΙΑ – ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ – ΜΟΝΑΚΟ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΕΖ
Πρωινό και αναχώρηση για το Μόντε Κάρλο. Στην οµορφότερη πλατεία του Πριγκιπάτου,
απολαύστε τον καφέ σας στο πασίγνωστο Café de Paris, δοκιµάστε την τύχη σας στο παλιό ή στο
καινούργιο καζίνο του Μόντε Κάρλο, φωτογραφίστε το πανάκριβο Hôtel de Paris και τα µοναδικά

µοντέλα αυτοκίνητων που είναι πάντα παρκαρισµένα στην πλατεία. Χρόνος ελεύθερος. Θα
συνεχίσουµε µε την επίσκεψή µας στο δεύτερο µικρότερο κράτος του πλανήτη, το πριγκιπάτο του
Μονακό. Θα ανέβουµε στον βράχο, παλιά πόλη, όπου κυριαρχεί το ωκεανογραφικό µουσείο που
εµπλουτίστηκε από τη συλλογή του εξερευνητή των θαλασσών Ζακ Ιβ Κουστό, τα διαµερίσµατα
των Πριγκιπισσών και τους εξωτικούς κήπους. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε τον καθεδρικό ναό
του Αγίου Νικολάου νεοροµανικής αρχιτεκτονικής, όπου βρίσκονται οι τάφοι της µακροβιότερης
µοναρχικής δυναστείας όλων των εποχών στον κόσµο, της οικογένειας Γκριµάλντι. Σε περίοπτη
θέση βρίσκονται τα µνήµατα της πριγκίπισσας Γκρέις και του συζύγου της πρίγκιπα Ρενιέ Γ’. Η
βόλτα µας θα ολοκληρωθεί στο παλάτι, µείγµα διαφόρων ρυθµών αρχιτεκτονικής, όπου θα έχετε
ελεύθερο χρόνο για αγορές στα µαγαζιά του βράχου. Τέλος, αναχώρηση για το µεσαιωνικό χωριό
Εζ όπου θα επισκεφτούµε το µουσείο-εργαστήριο αρωµάτων Fragonard. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
4η µέρα | ΝΙΚΑΙΑ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και µεταφορά στο αεροδρόµιο της Νίκαιας για την πτήση επιστροφής.
Περιλαµβάνονται :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια µε Aegean
Μετακινήσεις µε πολυτελή υπερυψωµένα πούλµαν του γραφείου µας.
Μεταφορές από/προς αεροδρόµιο εξωτερικού.
∆ιανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας.
∆ιατροφή 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.

∆εν περιλαµβάνονται :
• Φόροι αεροδροµίων.
• Είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.
• ∆ηµοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία.

Κοσµοπολίτικη Κυανή Ακτή 4ηµ
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

26/10

De Suède 3*
κεντρικό
Adagio Nice
4* κεντρικό
Best Western
Plus Masséna
4* κεντρικό

∆ιατροφή

Εγγυηµένες θέσεις

Early
Κανονική Παιδί
Επιβ.
Τιµή
2-12 Μονόκ.
Booking

πρωινό

299 €

329 €

169 €

80 €

πρωινό

355 €

389 €

169 €

120 €

πρωινό

399 €

429 €

169 €

150 €

Πτήσεις - Αερ.
Εταιρία - Παρ/σεις
Aegean Airlines
Εγγυηµένες θέσεις
Αθήνα-Νίκαια
08:25 - 10:05
Νίκαια-Αθήνα
11:05 - 14:35

Φόροι αεροδροµίων & επίναυλοι καυσίµων 150€. Περιλαµβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτοµο και βαλίτσα 23kg ανά άτοµο. Εκδροµικό πακέτο
(µεταφορές από/προς αεροδρόµιο, Νίκαια, Κάννες, Σαν Πολ Ντεβάνς, Μόντε Κάρλο, Μονακό, Μουσείο Αρωµάτων) 70 € ανά άτοµο, 60 € παιδιά
2-12. Check Point 20€

