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Καρναβάλι Νίκαιας 4ημ.
Κάννες, Εζ, Μονακό, Μόντε Κάρλο, Μιλάνο.

21 – 24 Φεβρουαρίου ’20
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΝΙΚΑΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση το Μιλάνο. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και
αναχώρηση για τη κοσμοπολίτικη Νίκαια. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Το βράδυ βόλτα στην παλιά πόλη, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε φωτισμένα το Δικαστικό
Μέγαρο, το Δημαρχείο και την Όπερα. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ – ΚΑΝΝΕΣ - ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΛΕΜΟΣ – ΒΡΑΔΙΝΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Θα διασχίσουμε την Προμενάντ Ντες
Αγκλαίς τον διάσημο παραλιακό δρόμο της πόλης, με τα υπέροχα κτίρια της Μπέλεπόκ όπως
το Νεγκρέσκο ,το Παλαί ντε λα Μεντιτερανέ ,θα δούμε την πλατεία Mασενά , την βιβλιοθήκη
της πόλης (το τετράγωνο κεφάλι), το Ακρόπολις (το συνεδριακό κέντρο της πόλης) και θα
καταλήξουμε στον λόφο Σιμιέζ εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία της πόλης. Στην διαδρομή μας θα
περάσουμε από την αριστοκρατική συνοικία Σιμιέζμε τα υπέροχα αρχοντικά του 19ου αιώνα
ανάμεσα στα οποία και το παλάτι Regina κατοικία της βασίλισσας της Αγγλίας Βικτόρια. Στον
λόφο θα επισκεφτούμε την εκκλησία και τους κήπους του Φραγκισκανού Μοναστηριού.
Ακολουθεί επίσκεψη στην 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.
Επιστροφή στη Νίκαια και μεταφορά στην πλατεία Μασενά όπου θα παρακολουθήσουμε την
παρέλαση με τα ανθισμένα άρματα και τον λουλουδοπόλεμο ένα έθιμο από τον 16ο αιώνα. Το
βράδυ θα παρακολουθήσουμε την φωταγωγημένη αποκριάτικη παρέλαση. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ – ΕΖ – ΜΟΝΑΚΟ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ – ΝΙΚΑΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωριό Εζ, για να επισκεφθούμε το
εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων Fragonard. Επόμενη επίσκεψη το κοσμοπολίτικο
Πριγκιπάτο του Μονακό, που είναι το πιο πυκνοκατοικημένο κράτος στον κόσμο και οι
κάτοικοί του αποκαλούνται Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε το παλάτι
των Μονεγάσκων, επίσημη κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου και κατοικία της βασιλικής
οικογένειας των Γκριμάλντι από τον 13ο αιώνα, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας
και τέλος θα επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό Μουσείο που διεύθυνε για αρκετά χρόνια ο
διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό, και θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε
περισσότερα από 4.000 είδη ψαριών. Στη συνέχεια θα διασχίσουμε την πίστα του Γκραν Πρι
και θα μεταφερθούμε στο Μόντε Καρλο 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Νίκαια αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ – ΜΙΛΑΝΟ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Μιλάνο την οικονομική πρωτεύουσα της
Ιταλίας. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε την Πιάτσα ντελ Ντουόμο που είναι η κεντρική
πλατεία την πόλης και πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου, ην Γκαλερία
Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε το όνομα της από τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας και την
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. Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της

επιστροφής μας. Άφιξη στην Αθήνα αργά το βράδυ.

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Φόροι αεροδρομίου, επίναυλος καυσίμων &
Check Points

Hôtel
Univers 3*
395
495
175

Hotel
Beau Rivage 4*
495
655
175

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Μιλάνο – Αθήνα με την Aegean
Airlines.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου για τις μεταφορές και μετακινήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας (Hotel Beau Rivage 4* ή Hotel Universe 3*).
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της
εκδρομής.
• Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.
• ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων & Check Points.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, Ωκεανοργαικό Μουσείο, θεάματα και
γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Είσοδος για το Flower Parade 26€ & Carnival Parade of Lights 26€ σε αριθμημένες
θέσεις. Αντίστοιχα σε μη αριθμημένες θέσεις το κόστος εισόδου ειναι 12€ & 5€ .
Παιδιά απο 6 εως 12 ετών σε αριθμημένες θέσεις η είσοδος κοστίζει 12€, και σε μη
αριθμημένες θέσεις 5€ η κάθε παρέλαση.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείου το άτομο τη βραδιά (Hotel Beau Rivage 4* 2,20 € & Hotel
Universe 3* 1,80 € )
Πτήσεις
21 Φεβρουαρίου ’20 Α3 660 Αθήνα – Μιλάνο
24 Φεβρουαρίου ’20 Α3 665 Μιλάνο – Αθήνα

08.35 10.10
18.00 21.30

