ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΝΙΚΑΙΑΣ
6 ΗΜΕΡΕΣ
15 - 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & 01 - 06 ΜΑΡΤΙΟΥ
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – MIΛΑΝΟ - ΝΙΚΑΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μιλάνο. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και άμεση
αναχώρηση για τη κοσμοπολίτικη Νίκαια. Μεταφορά τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
2η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ- ΚΑΝΝΕΣ - ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ
Πρωινό και περιήγηση στη κοσμοπολίτικη Νίκαια, πρωτεύουσα της Γαλλικής Ριβιέρα που θεωρείται ένας
από τους παλαιότερους οικισμούς της Ευρώπης και πήρε το όνομα της προς τιμή της θεάς Νίκης. Στην
πανοραμική περιήγηση θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο, Des Anglais που εκτείνεται κατά μήκος της
παραλίας και πήρε το όνομά της από μια ομάδα Άγγλων τουριστών που κατά τον 18ο συνήθιζαν να
περνούν εδώ το χειμώνα, λόγω του ήπιου κλίματος. Θα δούμε το εμβληματικό ξενοδοχείο «Negresco», θα
περάσουμε από την κεντρική πλατεία της πόλης την πλατεία Μασένα με το άγαλμα του Ποσειδώνα, στη
συνέχεια την πλατεία Γκαριμπάλντι και τέλος θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό της Νίκαιας αφιερωμένος στη
Αγία Ρεπαράτη. Στη συνέχεια 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. 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. ∆ιανυκτέρευση
3η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ – ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΩΝ –ΒΡΑ∆ΥΝΗ ΦΩΤΑΓΩΓΗΜΕΝΗ 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 . ∆ιανυκτέρευση .
4η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ FRAGONARD - ΜΟΝΑΚΟ – ΜΟΝΤΕΚΑΡΛΟ – ΜΙΛΑΝΟ
Πρωινό και αναχώρηση για το 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 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.
Αργά το απόγευμα μεταφορά στο Μιλάνο. ∆ιανυκτέρευση.
5η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ (περιήγηση) - ΚΟΜΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο πανέμορφο και κοσμοπολίτικο Κόμο που βρίσκεται στις όχθες της
ομώνυμης λίμνης. Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια αναχώρηση για το κέντρο του Μιλάνου και
περιήγηση στην οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, συνώνυμη της ιταλικής μόδας. Στην περιήγησή μας
θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, τον περίφημο Καθεδρικό Ναό (Ντουόμο), την κομψή Στοά Βιττόριο
Εμμανουέλε και την πιο διάσημη λυρική σκηνή του κόσμου, τη «Σκάλα».. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
αργά το απόγευμα. ∆ιανυκτέρευση.
6η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μιλάνου και πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:









Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα –Μιλάνο –Αθήνα με Αlitalia
Μετακινήσεις με κλιματιζόμενο υπερυψωμένο πούλμαν του γραφείου μας.
∆ιαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* .
Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά.
Εκδρομές και περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Έμπειρο αρχηγό-συνοδό του γραφείου μας.
Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης.
Φπα

∆εν περιλαμβάνονται :








Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, παλάτια,
Ό, τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Είσοδος για το FLOWER PARADE (26 €) & CARNIVAL PARADE OF LIGHTS (26 €) σε
αριθμημένες θέσεις και 12 € ή 5 € αντίστοιχα χωρίς αριθμημένη θέση.
Παιδιά από 6 -12 ετών 10 € σε αριθμημένη θέση (η κάθε παρέλαση) και 5€
χωρίς
αριθμημένη θέση (η κάθε παρέλαση).
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 150 €
∆ημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (2€ Νίκαια & 5 € Μιλάνο κατ’ άτομο τη βραδιά)
Check point 20€

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ημ

6

Αναχ.

15/02,
01/03

Ξενοδοχείο

HOTELS 4*

∆ιατροφή

ΠΡΩΙΝΟ

Early
Booking
Offer

435 €

Κανονική
Τιμή σε
δίκλινο

465 €

Παιδική
Τιμή σε 212 ετών

385 €

Επιβάρυνση
μονο/νου

Αεροπορική Εταιρία /
Πτήσεις / Φόροι

140 €

ALITALIA
ΑΘΗΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ
14.40 - 16.15
ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ
10.15 - 13.40
ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 150 €

