
 

 
 

 
 

Κοσμοπολίτικη Νίκαια  

Γαλλική Ριβιέρα - Μιλάνο 
Νίκαια– Κάννες - Σαιν Τροπέ - Εζ - Μονακό - Μόντε Κάρλο –- Μιλάνο – Κόμο - Λάγκο Ματζόρε 

6  μέρες 
 
 

1η  μέρα :  Αθήνα –Νίκαια  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση  για την 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  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 Καθεδρικός Ναό 

της Νίκαιας αφιερωμένος στη Αγία Ρεπαράτη. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο.      

 

2η μέρα: Νίκαια– Κάννες - Σαιν Τροπέ 
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. Τέλος κατευθυνόμαστε προς  Σαιν Τροπέ , γνωστό για τις πολυτελείς βίλες των 

διασήμων, τα πολυτελή σκάφη, και τα γραφικά σοκάκια στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας  αργά το απόγευμα.  

 

3η μέρα: Νίκαια – Εζ – Μονακό - Μόντε Κάρλο 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Εζ, όπου θα 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 παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη κυβερνητική έδρα του 

Πριγκιπάτου και κατοικία της βασιλικής οικογένειας των Γκριμάνδι,  από τον 13ο αιώνα, τον επιβλητικό 

Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και τέλος θα επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό Μουσείο και διεύθυνε για 

αρκετά χρόνια ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό, και θα έχουμε την ευκαιρία  να γνωρίσετε 

περισσότερα από 4.000 είδη ψαριών.  Χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο της πόλης.  Επιστροφή  

αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 

 

4η μέρα:   Νίκαια - Μιλάνο 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για  την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας  το Μιλάνο. Άφιξη  και 

πανοραμική περιήγηση.   Θα  δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, την 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. 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.  Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.   

 

5η μέρα: Μιλάνο - Λάγκο Ματζόρε    
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Λάγκο Ματζόρε (Μεγάλη Λίμνη),  σημαντικός τουριστικός 

προορισμός και στις όχθες τις 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 επιστροφή στο  ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο.  

 

6η μέρα: Μιλάνο – Κόμο – Αθήνα     
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Κόμο που βρίσκεται στην νότια  όχθη τις λίμνης 

του Κόμο και  αποτελεί ένα μέρος μοναδικής φυσικής ομορφιάς. Σύντομη πανοραμική περιήγηση στο 

ιστορικό κέντρο της πόλης και χρόνος ελεύθερος.  Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και 

πτήση επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα. 

 

Περιλαμβάνονται: 
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης  Αθήνα – Νίκαια / Μιλάνο –Αθήνα με την Aegean Airlines 

 Διαμονή σε ξενοδοχείο επιλογής σας  

 Πρωινό καθημερινά  από μπουφέ 

 Μεταφορές, Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 

της εκδρομής.  

 Αρχηγός - συνοδός  

 Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.  

 Φ.Π.Α. 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 150 €    

 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, παλάτια, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.  

 Είσοδος στο Ωκεανογραφικό Μουσείο 

 Checkpoint (20€) 

 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη νύχτα, πληρωτέα τοπικά 

 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ή δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 

 

 

 

Αναχωρήσεις 

 

05/04/18 

 

Τιμές κατ’ άτομο 

Ξενοδοχείο Hotel Kyriad  Nice Gare 3* 

Holiday Inn Zara North Milano  4* 

Hotel Novotel Nice Center 4* 

Hotel Barcelo Milano 4* 

Δίκλινο 495 € 575 € 

Επιβ. Μονόκλινου 130 € 200 € 

Παιδί (έως 12 ετών) 425 € 495 € 

Δημοτικοί Φόροι Hotel Kyriad 1,5€ - Holiday Inn Zara 2€ Hotel Novotel Nice 2,25€- Hotel  

Barcelo 5€ 
 

Αναχωρήσεις 

 

26/04/18 

 

Τιμές κατ’ άτομο 

Ξενοδοχείο Hotel Kyriad  Nice Gare 3* 

Holiday Inn Zara North Milano  4* 

Hotel Novotel Nice Center 4* 

Hotel Barcelo Milano 4* 

Δίκλινο 545 € 625 € 

Επιβ. Μονόκλινου 130 € 200€ 

Παιδί (έως 12 ετών) 475 € 545 ε 

Δημοτικοί Φόροι Hotel Kyriad 1,5€ - Holiday Inn Zara 2€ Hotel Novotel Nice 2,25€- Hotel  

Barcelo 5€ 

Φόροι Αεροδρομίων 150 € 

                

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Ενδεικτικές Πτήσεις με Aegean : 
Από Προς Αναχώρηση Άφιξη Πτήσεις 

05/04/18  
Αθήνα Νίκαια 08.40 10.15 A3 690 

Μιλάνο Αθήνα 17.10 20.35 A3 665 

     26/04/18 

Αθήνα Ρώμη 08.40 10.15 AZ 690 

Μιλάνο Αθήνα 11.00 14.30 AZ 661 

      

 

Σημειώσεις :  
 Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περι-

ηγήσεις είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν 

 Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με το ενημερωτικό 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.  

 Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12 ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες , σε 

πρόσθετη κλίνη εκτός εξαιρέσεων . 

 Παιδιά που ταξιδεύουν συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γο-

νέα από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.  

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην Ευρώ-

πη. 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.  

 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά  και μία αποσκευή μέχρι 23 κιλά  
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