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ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ 
ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ 

ΔΩΡΟ: Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΧΩΡΙΑ 
CINQUE TERRE 

            10 ΜΕΡΕΣ – ΑΝΑΧ. 13, 27/05 & 10, 24/06 
835€ ΤΟ ΑΤΟΜΟ 

                                                                                      
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) – ΕΝ ΠΛΩ 
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση 
στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω. 
 
2η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ – ΠΑΡΜΑ     
 Άφιξη στην Ανκόνα και  αναχώρηση  για  την Πάρμα,   διάσημη  για  το τυρί παρµεζάνα και το προσούτο 
της. Μεταφορά  και τακτοποίηση στο  ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.   

3η μέρα: ΠΑΡΜΑ  -  ΤΣΙΝΚΟΥΕ ΤΕΡΡΕ -  ΓΕΝΟΒΑ   
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία μαγευτική κρουαζιέρα στα παραμυθένια χωριά της Cinque Terre, που 
βρίσκονται σκαρφαλωμένα στα απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης της Ιταλικής Ριβιέρας στη Λιγουρική Θάλασσα. 
Η  περιοχή είναι μία  από τις πιο όμορφες της δυτικής Ιταλίας, και έχει ανακηρυχθεί από την Unesco Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με κέντρο εξόρμησης την πόλη Λα Σπέτσια, θα επισκεφθούμε  τρία  
μεσαιωνικά χωριά, με πρώτη στάση το  Monterosso,  τη Vernazza, που είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό και θα 
έχουμε την ευκαιρία  
να κάνουμε μία βόλτα στα όμορφα δρομάκια της και να  καταλήξουμε  στα ερείπια του κάστρου της με μία θέα που 
κόβει την ανάσα. Τέλος θα επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο στην άκρη της ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία 
βραχώδη χερσόνησο. Στην συνέχεια αναχώρηση για την Γένοβα πρωτεύουσα της Λιγουρίας, το μεγαλύτερο 
λιμάνι της Ιταλίας και γενέτειρα του Χριστόφορου Κολόμβου και του Παγκανίνι. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
4η μέρα: ΓΕΝΟΒΑ(περιήγηση) – ΡΑΠΑΛΟ – ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ     
Πρωινό στο ξενοδοχείο.  Στην πανοραμική περιήγηση μας στο ιστορικό κέντρο της Γένοβας , που  
ανακηρύχτηκε από την  Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, θα δούμε τον Καθεδρικό 
Ναό του San Lorenzo με την υπέροχη μαρμάρινη πρόσοψη, την εντυπωσιακή Πλατεία Ρiazza de Ferrari με 
το κτίριο της  Όπερας, το παλάτι των Δόγηδων, το σπίτι που λέγεται ότι γεννήθηκε ο Κολόμβος και πολλά 
αναγεννησιακά παλάτια, μεγάλες λεωφόρους  του 19ου αιώνα, και  μπαρόκ εκκλησίες δίπλα σε 
δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά. Αναχώρηση για την Ιταλική Ριβιέρα. Θα επισκεφθούμε το γραφικό 
Ραπάλο, όπου υπογράφτηκε η ομώνυμη συνθήκη (1922) μεταξύ Γερμανίας και ΕΣΣΔ, και θα καταλήξουμε 
στη γραφική Σάντα Μαργκαρίτα, με τα πολύχρωμα σπιτάκια και τις γραφικές πλατείες. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το μικροσκοπικό αλλά κοσμοπολίτικο Πόρτο Φίνο με τα γραφικά, χρωματιστά σπίτια, τις 
κομψές μπουτίκ, τα μαγαζιά με τα ντόπια προϊόντα και τα εντυπωσιακά γιοτ δεμένα στη μαρίνα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Γένοβα.  Διανυκτέρευση. 



 
5η μέρα:  ΓΕΝΟΒΑ –  ΜΟΝΑΚΟ – ΕΖ – ΝΙΚΑΙΑ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση  για 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. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Εζ, όπου θα επισκεφθούμε το εργοστάσιο 
παραγωγής αρωμάτων Fragonard. Άφιξη στην κοσμοπολίτικη Νίκαια, πρωτεύουσα της Γαλλικής Ριβιέρας 
που θεωρείται ένας από τους παλαιότερους οικισμούς  της Ευρώπης και πήρε το όνομα της προς τιμή της 
θεάς Νίκης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση.  

 
 
6η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ – ΚΑΝΝΕΣ – ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕΒΑΝΣ      
Πρωινό . Στην  πανοραμική περιήγηση της  Νίκαιας  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 Καθεδρικό Ναό 
της Νίκαιας αφιερωμένο στη Αγία Ρεπαράτη. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την αδιαμφισβήτητη 
«βασίλισσα» της Κυανής Ακτής, τις Κάννες, με τη θρυλική Κραουαζέτ, την παραλιακή λεωφόρο με τους 
φοίνικες, τις πλαζ, τα ξενοδοχεία της Μπελ Επόκ, τις πανάκριβες μπουτίκ και το Μέγαρο του 
Κινηματογραφικού Φεστιβάλ. Στη συνέχεια  κατευθυνόμαστε σε ένα από τα πιο γραφικά χωριά της 
περιοχής, το Σαν Πωλ ντε Βανς. Περιπλανηθείτε στα στενά του σοκάκια με τα υπέροχα παλαιοπωλεία, 
αποδώστε φόρο τιμής στο Μαρκ Σαγκάλ, πιείτε το ρόφημα σας στα ιστορικά του καφέ και επισκεφθείτε 
το ίδρυμα Μεγκτ με την πλούσια συλλογή έργων επιφανών καλλιτεχνών της μοντέρνας τέχνης όπως ο 
Μιρό, ο Μπρακ και ο Σαγκάλ. Μη λησμονήσετε να ανεβείτε στο γοτθικό καθεδρικό ναό του χωριού όπου 
φυλάσσεται η Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας, πίνακας που αποδίδεται στον Τιντορέτο. Επιστροφή στη 
Νίκαια. Διανυκτέρευση. 
 
7η μέρα:  ΝΙΚΑΙΑ  -  MIΛΑΝΟ (περιήγηση) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας  το Μιλάνο. Άφιξη και 
πανοραμική περιήγηση.   Θα  δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, που χτίστηκε τον 15ο αιώνα, πάνω στα 
ερείπια ενός οχυρωματικού κτιρίου, από των Φραγκίσκο Α΄ Σφόρτσα, Δούκα του Μιλάνου, που  κατά την 
διάρκεια του 16ου και 17ου αιώνα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα φρούρια στην Ευρώπη. Στη συνέχεια θα 
μεταφερθούμε στην 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. Χρειάστηκαν 5 αιώνες για να ολοκληρωθεί η 
κατασκευή του και σήμερα είναι ο 5ος  μεγαλύτερος  Καθεδρικός Ναός στον κόσμο. 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. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
8η μέρα:  ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΜΟ – ΛΑΚΟ ΜΑΤΖΙΟΡΕ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για  τη μαγευτική λίμνη Κόμο, η φυσική ομορφιά της οποίας 
αποτέλεσε διαχρονική πηγή έμπνευσης για πολλούς συγγραφείς, ποιητές και συνθέτες, και όπου οι 



επώνυμοι απολαμβάνουν τη ζωή στις αριστοκρατικές βίλες τους. Έπειτα θα επισκεφθούμε την πόλη του 
Κόμο που είναι αναμφισβήτητα μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Βορείου Ιταλίας και αποτελεί 
ένα πολυτελές προάστιο του Μιλάνου, που προσφέρει χαλάρωση και αναψυχή. Στη  συνέχεια 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 ΊζολαΜπέλα, 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.  Διανυκτέρευση.  
 
9η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της 
επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω. 
 
10η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ  
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε στο λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα 
στην Θεσσαλονίκη/Αθήνα. 
                                                

 Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο    835  € 
Τιμή σε μονόκλινο                 1080 € 
Παιδικό (μέχρι 12 ετών )        745 € 

 
Περιλαμβάνονται: 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το 

πρόγραμμα. 
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα – Ανκόνα - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 2κλινες εσωτερικές καμπίνες με 

wc/ντους (ΑΒ2). 
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.   
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου).  
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. 
• Εισιτήρια  κρουαζιέρας  στα  χωριά  Cinque Terre. 
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. 
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
• Είσοδος στο Ωκεανογραφικό Μουσείο.  
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Πάρμα  3,5€, Νίκαια 2,9€, Γένοβα 3€, Μιλάνο 5 €). 
• Προαιρετική ασφάλεια Covid (20€). 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  

 Ξεναγήσεις και  εκδρομές ενδέχεται να  αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. 
 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΚΑΜΠΙΝΩΝ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ  ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:    

• 60 €  ΣΕ Α2 
• 35 €  ΣΕ Α3 
• 25 €  ΣΕ ΑΒ3 
• 15 €  ΣΕ Α4 



 
ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Δυνατότητα συμμετοχής στα οργανωμένα ταξίδια μας στο εξωτερικό έχουν οι κάτωθι κατηγορίες: 
1) Οι ενήλικες με Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού (14 ημέρες μετά την τελευταία δόση του 

εμβολίου). 
2) Τα ανήλικα παιδιά με γονείς που έχουν και οι δύο το πιστοποιητικό εμβολιασμού.  
3) Οι ενήλικες με πιστοποιητικό ανάρρωσης από τη νόσο, έχοντας περάσει 11 μέρες από τη διάγνωση ή 

έως 175 ημέρες από το θετικό τεστ. 
4) Για τα τελικά απαιτούμενα υγειονομικά έγγραφα θα ενημερωθείτε 3 – 4 μέρες πριν το ταξίδι σας. 

 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 20€) 

…Απόλαυσε κάθε σου ταξίδι χωρίς άγχος.  
Ήρθε ώρα να ταξιδέψουμε ξανά!  
Το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα που ακολουθεί, διασφαλίζει εσάς & την 
οικογένεια σας, έναντι δύσκολων καταστάσεων που μπορεί να παρουσιαστούν τόσο 
κατά την διάρκεια της εκδρομής όσο και πριν την αναχώρηση. 
 Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση ακύρωσης για λόγους υγείας .  
 Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση  νόσησης COVID - 19 πριν την αναχώρηση. ( 

Επιστροφή 100% του προκαταβληθέντος ποσού.) 
 Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID - 19).  
 Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών .  
 Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών  .  
 Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου .  
 Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των ταξιδιωτικών του 

εγγράφων. 
 Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 
 Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του. 
 Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α).  
 Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. 
 Έξοδα για νομική υποστήριξη. 
 Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται. 
 Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής.  
 Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου. 
 Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες Συντονιστικού Κέντρου (Χωρίς περιορισμό χρήσης). 
 Υγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου (Χωρίς όριο κόστους). 
 Προσωπική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων. 

    Τώρα μπορείς να ταξιδέψεις ξανά ! 

  Νιώσε την ασφάλεια σε κάθε σου ταξίδι ...  
     Δεν ξεχνάω πριν από κάθε μου αναχώρηση , την ασφάλεια μου ! 


	Κοσμοπολίτικη κυανή ακτή
	Περιλαμβάνονται:
	Δεν περιλαμβάνονται:

