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ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΝΙΚΑΙΑ   
ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ   5ημ.

Νίκαια , Σαιντ Πωλ Ντεβάνς, Μουσείο Fragonard, Μονακό, 
Κάννες, λίμνη   Λάκο Ματζιόρε, Μιλάνο 

Διαμονή  στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο   ASTON  LA  SCALA  
στη  καρδιά  της  Νίκαιας  πάνω  στη   περίφημη  πλατεία Μασενά

Aναχωρήσεις :    24 , 29  Δεκεμβρίου  ’19 

1η μέρα ΑΘΗΝΑ  - ΝΙΚΑΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για  την οικονομική πρωτεύουσα  της  Ιταλίας  το
Μιλάνο. Άφιξη , επιβίβαση  στο λεωφορείο και αναχώρηση  για τη κοσμοπολίτικη Νίκαια.
Στη  πανοραμική μας  περιήγηση  Θα διασχίσουμε την  Προμενάντ Ντες Αγκλαίς (λεωφόρος
των Άγγλων) τον  διάσημο παραλιακό  δρόμο της πόλης, με τα υπέροχα  κτίρια της Μπέλ
επόκ 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   Βικτόρια.  Στον λόφο θα επισκεφτούμε  την εκκλησία και τους
κήπους του Φραγκισκανού  Μοναστηριού . Στην συνέχεια  μεταφορά  και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο .Το βράδυ θα κάνουμε την βόλτα μας  στην παλιά πόλη όπου μεταξύ άλλων θα
δούμε  την  Όπερα  ,το  Δημαρχείο,  το  Δικαστικό  Μέγαρο,    το  παλάτι  Ρούσκα,  και  τον
Καθεδρικό  Ναό. Διανυκτέρευση.

2η μέρα ΝΙΚΑΙΑ –KANNEΣ - ΣΑΙΝΤ ΠΩΛ  ΝΤΕΒΑΝΣ  
Πρωινό   στο  ξενοδοχείο.  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, καθώς και το Παλάτι  του Φεστιβάλ των
Καννών. Στη συνέχεια της  διαδρομής μας  αναχώρηση για το Σαιντ Πωλ Ντε Βανς  το πιο
διάσημο   μεσαιωνικό  χωριό  της  Κυανής  Ακτής  περιτριγυρισμένο  από  τα  τείχη  του
Φραγκίσκου   του  Πρώτου,  όπου  και  αυτό  αποτελεί   καταφύγιο  πολλών  ζωγράφων  και
καλλιτεχνών.  Επιστροφή  στην Νίκαια  νωρίς το απόγευμα. Για το βράδυ σας προτείνουμε
προαιρετικά  έξοδο στο κοσμοπολίτικο  Μόντε  Κάρλο .  Διανυκτέρευση . 
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3η μέρα ΝΙΚΑΙΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ FRAGONARD/ΕΖ -  MONAKO 
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.   Χρόνος  ελεύθερος  στο   κέντρο  της
πόλης. Επιστροφή  αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

4ημέρα  NIKAIA – ΛΑΚΟ ΜΑΤΖΟΡΕ – ΜΙΛΑΝΟ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο .Σήμερα   θα επισκεφθούμε   τη Λάγκο Ματζόρε (Μεγάλη Λίμνη),
σημαντικός τουριστικός προορισμός που  στις  όχθες της  βρίσκονται  αρκετά τουριστικά
θέρετρα. Βρίσκεται στις νότιες Άλπεις, στα σύνορα Ιταλίας και Ελβετίας. Η λίμνη βρίσκεται
στην Ιταλία στις περιφέρειες Πεδεμόντιο και Λομβαρδία και στο Ελβετικό καντόνι Τιτσίνο,
με  το   νησάκι  Ίζολα  Μπέλα,  και  το  εντυπωσιακό  μπαρόκ  παλάτι  της  αριστοκρατικής
οικογένειας των Μπορομέι,  και  την Ίζολα ντέι  Πεσκατόρι (Νησί των Ψαράδων).  Αργά το
απόγευμα  μεταφορά στο  ξενοδοχείο μας  στο Μιλάνο.  Διανυκτέρευση. 

5η μέρα   ΜΙΛΑΝΟ (περιήγηση -  SHOPPING) ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο.  Στη  πανοραμική περιήγηση μας στη πόλης  της  μόδας   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 , την 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 Ντέλα
Σκάλα .   H μαγευτική  Γκαλερία  Βιτόριο Εμμανουέλε που   δεν είναι τυχαία γνωστή ως το
«σαλόνι  του  Μιλάνου»,  με  την   εντυπωσιακή  θολωτή  στοά,  αποτελεί  σήμα  κατατεθέν
του shopping,  με  καταστήματα  μεγάλων  οίκων  αλλά  κι  εστιατόρια  και cafe.  Επίσης,  ο
πεζόδρομος Κόρσο Βιτόριο  Εμμανουέλε   είναι  ιδανικός   για shopping για  όλα βαλάντια.
Χρόνος  ελεύθερος  ως την  ώρα  που θα  μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο  για  τη  πτήση
επιστροφής μας στην Αθήνα. 

Αναχ. 24.12.19                         
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο           545 €                      
Τιμή σε μονόκλινο                           715 €                       
Παιδικό (μέχρι 12 ετών)                 425 €                      
Φόροι αεροδρομίων                       150€                      

Αναχ. 29.12.19                       
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο           625 €                      
Τιμή σε μονόκλινο                           875 €                       
Παιδικό (μέχρι 12 ετών)                 425 €                      
Φόροι αεροδρομίων                       150€                      

Σημείωση: 
Για τους επιβάτες με την Aegean Airlines που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές 
πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη  70-90 € & Από/προς υπόλοιπα 
αεροδρόμια  120-140  €.   



Περιλαμβάνονται:

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα –Μιλάνο- Αθήνα  με την  Aegean
Airlines.

 Πολυτελές  κλιματιζόμενο  πούλμαν  του  γραφείου  μας  για  μας  μεταφορές  και
μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 Διαμονή  στο  ξενοδοχείο ΑSTON LA SCALA  4* sup. στη  Νίκαια & το Hotel Barcelo
στο Μιλάνο . 

 Πρωινό μπουφέ  καθημερινά . 
 Εκδρομές,  περιηγήσεις,  ξεναγήσεις,  μας  αναφέρονται  στο  αναλυτικό  πρόγραμμα

μας εκδρομής.
 Έμπειρος αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας.
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης .
 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
 Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 
 Φπα 


Δεν περιλαμβάνονται:

 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.
 Είσοδος στο Ωκεανογραφικό Μουσείο.
 Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και  ότι  δεν αναφέρεται στα

περιλαμβανόμενα.
 Checkpoint20 €
 Δημοτικός φόρος ξενοδοχείου το άτομο τη βραδιά   (Νίκαια  2,20 € & Μιλάνο  2€) 

Πτήσεις
Αναχώρηση   Α3  660  Αθήνα –  Μιλάνο   08.35 – 10.10 
Επιστροφή     Α3  665  Μιλάνο – Αθήνα    18.00 -  21.30  
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