
 

   

 

 
 

Κυανή Ακτή 

5, 6 ημέρες 
Αναχωρήσεις : 21, 26, 28/12, 2/1  

 

1η μέρα: Αθήνα - Μιλάνο - Νίκαια 
Πτήση για το Μιλάνο. Άφιξη και αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Νίκαια, την πρωτεύουσα της Κυανής Ακτής 

και ένα από τα πιο φημισμένα θέρετρα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Νίκαια (ξενάγηση) 
Μετά το πρωινό ξεκινάμε την περιήγησή μας από την Παλιά Πόλη, με τα κομψά κτίρια στις αποχρώσεις της 

ώχρας, την αγορά των λουλουδιών, το Νομαρχιακό Μέγαρο άλλοτε βασιλικό παλάτι, την πανέμορφη μπαρόκ 

εκκλησία Chapelle De La Misericorde, την πλατεία Rosetti με τον Καθεδρικό Ναό, το μέγαρο της Δικαιοσύνης 
και την Όπερα. Συνεχίζουμε με τη διάσημη πλατεία Μασενά, αφιερωμένη στον ομώνυμο στρατηγό και 

ολοκληρώνουμε τον περίπατό μας στην οδό Ζαν Μεντεσάν, τον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης, όπου 
βρίσκεται η Νοτρ Νταμ, ναός - μικρογραφία της Παναγίας των Παρισίων. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο στη 

διάθεση σας. Διανυκτέρευση.  

3η ημέρα: Εζ - Μονακό - Μόντε Κάρλο 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη μεσαιωνική Εζ, «σκαρφαλωμένη» σε έναν απότομο λόφο με 

πανέμορφη θέα, όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο-εργαστήριο παραγωγής αρωμάτων «Fragonard». 
Συνεχίζουμε για το Πριγκιπάτο του Μονακό, με το Παλάτι των Μονεγάσκων με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες, 

τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και το Ωκεανογραφικό Μουσείο. Χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό 

κέντρο της πόλης. Τέλος, θα επισκεφθούμε τη διάσημη συνοικία Μόντε Κάρλο, με το διεθνώς γνωστό καζίνο. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο στη Νίκαια. Διανυκτέρευση.  
4η ημέρα: Σαν Πολ Ντε Βανς - Κάννες  

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το γραφικό, μεσαιωνικό χωριό Σαν Πολ Ντε Βανς, που ενέπνευσε 
πλήθος ζωγράφων, συγγραφέων και ποιητών. Περιπλανηθείτε στα γραφικά καλντερίμια του, γεμάτα από 

μουσεία και γκαλερί και ανακαλύψτε τη γοητεία του. Αναχώρηση για την αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα» της 
Κυανής Ακτής, τις Κάννες, με τη θρυλική Κρουαζέτ, την παραλιακή λεωφόρο με τους φοίνικες, τις πλαζ, τα 

ξενοδοχεία της Belle Époque, τις πανάκριβες μπουτίκ, το Καζίνο, το Δημαρχείο και το Μέγαρο του 

Κινηματογραφικού Φεστιβάλ. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και βόλτα. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο μας στη Νίκαια. Διανυκτέρευση.  

5η ημέρα: Εξ Εν Προβάνς - Μασσαλία 
Πρωινό και αναχωρούμε για την όμορφη πόλη της Προβηγκίας Εξ Εν Προβάνς (Aix en Provence), την «πόλη 

των υδάτων», γενέτειρα του μεγάλου συγγραφέα Εμίλ Ζολά και του διάσημου ζωγράφου Πολ Σεζάν. Στην 

περιήγηση μας θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στην περίφημη οδό Μιραμπό, με τις συστάδες από 
πλατάνια, διακοσμημένη με σιντριβάνια, περίτεχνα κτίρια και επαύλεις που χρονολογούνται από τον 16ο μέχρι 

και τον 18ο αιώνα. Τέλος θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος, ο οποίος βρίσκεται πάνω στα 
ερείπια της αρχαίας ρωμαϊκής αγοράς. Συνεχίζουμε για τη Μασσαλία, πρωτεύουσα της Προβηγκίας, στον 

κόλπο της Λυών. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση της πόλης. Χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στο Παλιό 
Λιμάνι. Επιστροφή το απόγευμα στη Νίκαια. Διανυκτέρευση.  

6η μέρα: Νίκαια - Μιλάνο - Αθήνα 

Πρωινό, αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Μιλάνο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.  
 

To 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 5η μέρα. 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόστος κατ’ άτομο 

Αναχωρήσεις  Ημέρες Early Booking Δίκλινο Μονόκλινο Παιδί 

21/12 6 685€ 735€ +195€ 635€ 

26/12, 2/1 5 635€ 685€ +175€ 585€ 

28/12 6 750€ 800€ +285€ 700€ 

 

Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μιλάνο - Αθήνα με Sky Express 

• 4, 5 διανυκτερεύσεις στο Mercure Centre Notre Dame 4* ή παρόμοιο 

• Μπουφέ πρωινό καθημερινά  

• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος 

• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας  

• Δημοτικός Φόρος διαμονής 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη Covid-19 έως 75 ετών  
 

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 195€  

• Είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  

• Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό 
 

 

Πτήσεις με την Sky Express: 

Από Προς Ώρα αναχώρησης Ώρα Άφιξης Αριθμός Πτήσης 

Αθήνα Μιλάνο 13.00 14.35 GQ 830 

Μιλάνο Αθήνα 15.35 19.00 GQ 831 

 

 
Γενικές σημειώσεις: 

1. Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με το 

ενημερωτικό 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.  
2. Το Early Booking ισχύει για τις πρώτες συμμετοχές και για περιορισμένο αριθμό θέσεων.  

3. Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε πρόσθετη 
κλίνη εκτός εξαιρέσεων . 

4. Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα 

από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.  
5. Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην 

Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν 
είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα 

ταξιδέψουν. Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ.  
6. Σε οδικές και αεροπορικές εκδρομές που συνδυάζονται, οι θέσεις στα πούλμαν είναι εναλλασσόμενες . 

7. Για τις οδικές εκδρομές η επιβάρυνση κατ’ άτομο σε καμπίνα (με επιστροφή) : ΑΒ2 +€65, Α2 +€80, Α4 

+€25, ΑΒ3 +€30, Α3 +€35. 
8. Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο επιστρέφεται με το check 

out. 
9. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα ταξίδια, σημαίνει αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των Γενικών Όρων Συμμετοχής όπως αναφέρονται στο site μας www.roundtravel.gr . 

 

http://www.roundtravel.gr/

