Κοσμοπολίτικη Κυανή Ακτή
Αεροπορικώς 4 ημέρες

1η Μέρα | Πτήση για Μιλάνο - Σαν Ρέμο – Μεντόν – Νίκαια.
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μιλάνο. Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την
ιταλογαλλική Ριβιέρα. Πρώτος σταθμός στη διαδρομή μας είναι το Σαν Ρέμο, απλωμένο στις
δαντελωτές ακτές της Λιγουρίας, γνωστό για το φεστιβάλ τραγουδιού αλλά και για το καζίνο του.
Επόμενος σταθμός η πρώτη πόλη που συναντάμε στην Γαλλική Ριβιέρα, η Μεντόν. Τα
παραδοσιακά σπίτια βαμμένα στα χρώματα της ώχρας της είναι χτισμένα στην πλαγιά του βουνού
και κατεβαίνουν προς τη θάλασσα. Έπειτα αναχωρούμε για την Νίκαια. Άφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η Μέρα | Νίκαια– Εζ – Εργοστάσιο αρωμάτων Gragonaz.
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αρχίζει αμέσως η πανοραμική ξενάγηση της πόλης όπου μεταξύ
άλλων θα δούμε και θα διασχίσουμε την Προμενάντ Ντεζ Ανγκλέ (Promenade des anglais) τον
διάσημο παραλιακό δρόμο της πόλης, με τα υπέροχα κτίρια της Belle Epoque όπως το Νεγκρέσκο
(Negresco) , το Παλαί ντε λα Μεντιτερανέ (Palais de la Méditerranée), θα δούμε την πλατεία
Mασενά (Place Masséna) , την βιβλιοθήκη της πόλης (το τετράγωνο κεφάλι) το Αcropolis
(συνεδριακό κέντρο της πόλης) και θα καταλήξουμε στον λόφο Σιμιέζ (Cimiez) 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. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης. Σας
προτείνουμε να επισκεφτείτε τη παλιά πόλη με το γραικό της λιμάνι. Περπατήστε στα στενά
γραφικά δρομάκια της και απολαύστε καφέ και γεύμα σε κάποιο από τα πολλά εστιατόρια και
καφέ . Αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωριό Εζ. Από εδώ, από το ύψος των 427 μέτρων πάνω
από την επιφάνεια της θάλασσας, μπορείτε να δείτε την θαυμάσια ακτή της Μεσογείου, και τις
πιο ασυννέφιαστες μέρες, μπορείτε να δείτε ακόμη και το νησί της Κορσικής. Αυτό το υπέροχο
χωριό έχει κατοικηθεί περίπου τον 10 αιώνα μ.Χ. Πέτρινα σπίτια, στενά αλλά πολύ γραφικά
βηματικά δρόμους. Κάθε σπίτι έχει πολλά από τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και τα

χαρακτηριστικά τους που δημιουργούν μια μοναδική εμφάνιση και μια αίσθηση ενός παλιού
παραμυθιού. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων Gragonaz. Το
απόγευμα επιστρέφουμε στη Νίκαια για να περπατήστε στη Promenad des Anglais την παραλιακή
λεωφόρο που έσφυζε από ζωή των γαλαζοαίματων μιας άλλης εποχής αλλά ακόμη και σήμερα
διατηρεί την αίγλη της.
3η Μέρα | Νίκαια - Κάννες - Σαν πωλ ντε Βανς.
Πρωινό 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
Εποκ, καθώς και το Παλάτι του Φεστιβάλ των Καννών. Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε προς ένα
από τα πιο γραφικά χωριά της περιοχής, το Σαν Πωλ ντε Βανς. Το μεσαιωνικό αυτό χωριό είναι
περιτριγυρισμένο από τα τείχη του Φραγκίσκου Α΄ και αποτελούσε καταφύγιο ζωγράφων και
καλλιτεχνών. Χρόνος ελεύθερος. Αργότερα, επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
4η Μέρα | Νίκαια – Μόντε Κάρλο – Μιλάνο.
Πρωινό και αναχώρηση για να γνωρίσουμε την ανατολική περιοχή της Κυανής ακτής. Πρώτος
σταθμός μας το μικρό Πριγκιπάτο του Μονακό και το Μόντε Κάρλο. Άφιξη και ξενάγηση
γνωριμίας με το Μόντε Κάρλο. Θα ανεβούμε με ανελκυστήρες στην κορυφή του λόφου, δίπλα
στο Ωκεανογραφικό Μουσείο Ζακ Υβ Κουστώ (είσοδος προαιρετική, λόγω του μεγάλου χρόνου
που απαιτείται για την επίσκεψη) και τους εξωτικούς κήπους. Εξωτερική επίσκεψη του παλατιού
των Γκριμάλντι, όπου πιθανόν να δούμε και την αλλαγή φρουράς. Είσοδος στον καθεδρικό ναό,
στον οποίο βρίσκεται θαμμένη η Γκρέυς Κέλλυ και στη συνέχεια θα απαθανατίσουμε τη δύση του
ήλιου με τη φαντασμαγορική θέα της μαρίνας με τις πολυτελείς θαλαμηγούς της. Στη συνέχεια
αναχώρηση για τη πόλη της μόδας και φινέτσας το Μιλάνο. Ελεύθερος χρόνος και έπειτα
αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.
Σημείωση: Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα
προτόκολλα αντιμετώπισης του COVID-19 την περίοδο της εκδρομής.
Προσοχή: H εταιρεία μας , σε αυτό το ταξίδι, δεν δέχεται μη εμβολιασμένους ενήλικες
ταξιδιώτες.

Περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια μετ'επιστροφής με την Aegean.
Μία χειραποσκευή 8 kg και μία αποσκευή 23 kg ανά άτομο.
Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της επιλογής σας όπως αναφέρονται στον αναλυτικό
μας τιμοκατάλογο.

Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά ( στις επιλογές ξενοδοχείων με πρωινό)
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται
Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία, τα οποία πληρώνονται απευθείας από εσάς στο ξενοδοχείο.
Φόροι αεροδρομίου 145€
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδίου λόγω ασθένειας COVID19 ( επιστροφή όλου του
ποσού της εκδρομής) 15 €
Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19
Η εταιρεία μας έχει ετοιμάσει ένα πακέτο ασφάλισης ειδικά για την περίοδο των εορτών με
σκοπό να σας προστατέψει από τον Covid-19 και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο
ταξίδι σας.
Σας παροτρύνουμε να κλείσετε την ασφάλειά σας μαζί με την δήλωση συμμετοχής σας στην
εκδρομή. Η ασφάλεια που σας προτείνουμε σας καλύπτει εκτός των άλλων και με τα
ακόλουθα:




Με πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας , εάν νοσήσετε πριν την ημέρα αναχώρησης
Σε περίπτωση που αρρωστήσετε από Covid-19 , σας καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας,
διαμονής και του κόστους επιστροφής πίσω στη πόλη μας .
Τιμή ασφάλειας κατά άτομο: 15€

Χρήσιμες Πληροφορίες και Παρατηρήσεις :









Μπορείτε να πληρώσετε την εκδρομή σας έως 12 άτοκές δόσεις
Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το
ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε
Μην ξεχάσετε πρίν αναχωρήσετε από το σπίτι σας, να ελέγξετε ότι έχετε πάρει μαζί σας ,
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το ταξίδι σας ( διαβατήριο / ταυτότητα ,
πιστοποιητικά εμβολιασμού , ενημερωτικό εκδρομής κ.λ.π )
Σας προτείνουμε να επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας και να υπολογίζετε ότι όσο
πιο κοντά στο κέντρο βρίσκεται το ξενοδοχείο τόσο ακριβότερο είναι . Θα πρέπει λοιπόν
να υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης εάν θα έχετε σε μετακινήσεις εκτός
προγράμματος εκδρομής
Προσοχή στις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας είτε αφορά κλήσεις, είτε
δεδομένα ,καθώς το κόστος είναι υπερβολικά μεγάλο κατά τη διέλευση από Σκόπια και
Σερβία. Συμβουλευτείτε τους παρόχους σας (Comsote,Vodafone,κτλ). Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VIΒER για δωρεάν κλήσεις μέσω internet
Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες Mastercard και Visa. Για
προμήθειες τραπεζών συμβουλευτείτε την τράπεζα σας.










Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι πάντα σχετικώς και εξαρτάται από τις
καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα
Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους, η τιμή αναφέρεται και στα δύο.
Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις απαραίτητες κρατήσεις ,σας
προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να
διευκολύνεται η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων – περιηγήσεων
Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και αποτελούν απλώς μια
πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε. Απαιτείται ελάχιστος αριθμός
συμμετοχής για την πραγματοποίηση τους.
Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις (βάσει σχετικής νομοθεσίας για τα ωράρια
των οδηγών) σε τακτά διαστήματα (ανά 2 μιση ώρες περίπου) για καφέ, φαγητό και
τουαλέτα. Τα σημεία στάσεις είναι τα σύνορα καθώς και μαγαζιά πάνω στο δρόμο.
Δυστυχώς η ποιότητά τους δεν είναι πάντα η καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50
λεπτά από τις καθαρίστριες στις τουαλέτες
Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας στο λεωφορείο, καθώς δεν
είναι δυνατή η απολύμανση της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία
μολύνσεων.
Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της χώρας που
επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Το γραφείο λειτουργεί μόνο
συμβουλευτικά.

