Διεύθυνση : Τάρμπον Σπρινγκς 42, Ρόδος, Ελλάδα
2Email : info@saistravel.gr
3Τηλέφωνο : +302241039781
FAX : +302241037711

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ
ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ – ΓΕΝΟΒΑ 6ημ.
Μιλάνο, Κόμο, Λάγκο Ματζόρε, Μονακό, Εζ, Νίκαια,
Κάννες, Γένοβα, Μπολόνια.

Αναχωρήσεις:

15, 29 Απριλίου ’20
03 Iουνίου ’20

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μιλάνο. Άφιξη στην οικονομική
πρωτεύουσα της Ιταλίας 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, Δούκα 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. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
2η 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.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΜΟΝΑΚΟ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ – ΕΖ - ΝΙΚΑΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για 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. 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. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο
μεσαιωνικό χωριό Εζ, για να επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων
Fragonard. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Νίκαια, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ – ΚΑΝΝΕΣ
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 Σιμιέζ με τα υπέροχα
αρχοντικά του 19ου αιώνα ανάμεσα στα οποία και το παλάτι Regina κατοικία της
βασίλισσας της Αγγλίας Βικτόριας. 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 αργά το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας στη Νίκαια. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΓΕΝΟΒΑ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Γένοβα και πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό
κέντρο της πόλης που έχει ανακηρύχτηκε σε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς από την UNESCO, για τα πολλά παλάτια γοτθικού και αναγεννησιακού
ρυθμού. Θα περάσουμε απο την Via San Lorenzo για να δούμε τον ομώνυμο Καθεδρικό Ναό
γοτθικού ρυθμού, το Παλάτι του San Giorgio, το εμβληματικό Palazzo Ducale, παλιά έδρα
των αρχόντων της πόλης, και στην Piazza de Ferrari, θα δούμε το θέατρο του San Felice, το
κτήριο που στεγάζει την Ακαδημία Καλών Τεχνών και το Palazzo della Borsa. Τέλος θα
δούμε το σπίτι-μουσείο του Χριστόφορου Κολόμβου και την Porta Sant’Andrea ή Soprana,
που χτίστηκε για να προστατευτεί η πόλη Γένοβα από τις επιθέσεις των κατακτητών.
Αναχώρηση για την Μπολόνια την αρχαιότατη πανεπιστημιούπολη της Ιταλίας, που
φιλοξενεί πολυάριθμους φοιτητές. Άφιξη αργά το απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Η
Μπολόνια είναι γνωστή για τους πύργους και τις στοές της, που φτάνουν τα 38 χιλ. στο

ιστορικό κέντρο της και την κάνουν μοναδική στον κόσμο με το κέντρο να αποτελείται εξ
ολοκλήρου από στοές, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται η μακρύτερη στοά του
κόσμου, του San Luca, με μήκους 3,7 χιλ. και με 666 καμάρες. Στο ιστορικό μεσαιωνικό
κέντρο της, που ειναι και το μεγαλύτερο της Ευρώπης μετά της Βενετίας, θα δούμε την
Βασιλική του San Petronio, το παλάτι Abbazia di Santo Stefano, το Μουσείο της Storiadi
Bolonga και το Palazzo Pepoli. Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα που θα μεταφερθούμε στο
αεροδρόμιο της Μπολόνιας για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων
& check points

Early Booking
545 €
695 €
495 €
175 €

595 €
745 €
545 €
175 €

Σημείωση :
Το Early booking ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων.
To Early bookin ισχύει μόνο για την αναχώρηση 15 Απριλίου’20.

Σημείωση :
Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το
επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη από € έως €, & Από/προς υπόλοιπα
αεροδρόμια από € έως €.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα- Μιλάνο & Μπολόνια – Αθήνα με
την Aegean Airlines.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και
μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. (Hotel Apogia Nice, Holiday Inn Milano,
Hotel Cosmopolitan Bologna) ή παρόμοια.
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα
της εκδρομής.
• Έμπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων & Check Points.
• Είσοδοι σε μουσεία, Ωκεανογραφικό Μουσείο, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα
και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά ( Μιλάνο 2€, Νίκαια 2,25€,
Μπολόνια 3€).
Πτήσεις
Αναχώρηση : Α3 660 Αθήνα – Μιλάνο

08.25

10.00

Επιστροφή : Α3 683 Μπολόνια – Αθήνα
.

15.45

18.50

