
 

 

 
Μιλάνο – Κοσμοπολίτικη Κυανή ακτή , αεροπορικώς , καλοκαίρι, 

Αεροπορικώς 6ημ  ,από Θεσσαλονίκη 

Αναχωρήσεις: 15,22,29/07 & 05,12,19,26/08 
 
1η ημέρα Πτήση για Μιλάνο – Νίκαια- Ξενάγηση πόλης –Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  

 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για Μιλάνο. Προσγείωση και ξεκινάμε το 
ταξίδι μας για την κοσμοπολίτικη Νίκαια, όπου με την άφιξη μας στην πόλη θα περιηγηθούμε 
στα αξιοθέατα της . Θα διασχίσουμε την Προμενάντ Ντες Αγκλαίς τον διάσημο παραλιακό δρόμο 
της πόλης, με τα υπέροχα κτίρια της Μπελ Επόκ όπως το Νεγκρέσκο,το Παλαί ντε λα 
Μεντιτερανέ, θα δούμε την πλατεία Mασενά, την βιβλιοθήκη της πόλης (το τετράγωνο κεφάλι), το 
Ακρόπολις (το συνεδριακό κέντρο της πόλης) και θα καταλήξουμε στον λόφο Σιμιέζ 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. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό 
κέντρο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια .  
 
2η μέρα:  Νίκαια – Κάννες – Σαιν Τροπέ – Πορτ Γκριμώ  

Πρωινή αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή με πρώτο μας σταθμό την πόλη των αστέρων του 

σινεμά, τις Κάννες. Με το ειδικό τραινάκι θα ανεβούμε μέχρι την Παναγία της Ελπίδος για μια 

αξέχαστη εμπειρία. Συνεχίζοντας βλέπουμε το γνωστό κτίριο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, τη 

παραλιακή  Κρουαζέτ με τους φοίνικες, τη Rue St. Antoine και τα πολυτελή ξενοδοχεία. 

Επόμενος σταθμός το Σαιν Τροπέ (Saint Tropez). Ένας θρύλος λέει ότι το όνομά του προέκυψε 

από ένα χριστιανό μάρτυρα, τον Άγιο Τροπέ, που στους διωγμούς του Νέρωνος αρνούμενος να 

απαρνηθεί την πίστη του αποκεφαλίστηκε και πέταξαν το πτώμα του σε μια βάρκα. Η βάρκα 

αυτή παρασύρθηκε από τα ρεύματα και προσάραξε στο σημείο που είναι σήμερα ο κόλπος και η 

πόλη. Τη δεκαετία του '50 η Μπριζίτ Μπαρντώ χάρισε στην πόλη τη διεθνή της ακτινοβολία, ενώ 

η σειρά ταινιών του Λουί ντε Φινές "Ο Χωροφύλακας του Σαιν Τροπέ", θα την κάνει γνωστή στα 

πέρατα του κόσμου. Ξεκινάμε τη βόλτα μας με τα πόδια για να δούμε και να γνωρίσουμε όσο το 

δυνατόν καλύτερα την πόλη, που είναι χτισμένη πάνω στα καταγάλανα νερά του 

κόλπου. Ακολουθεί το Πορτ Γκριμώ. Ακολουθεί το Πορτ Γκριμό, ένα μικρό ψαροχώρι. Στη 

κορυφή του λόφου, μπορεί κανείς αν δει το φρούριο της δυναστείας των Γκριμάλντι,  

σκαρφαλωμένο στους βράχους με θέα τον κόλπο του Σεν Τροπέ. Επιστροφή στη Νίκαια  

 
 
 
 
 



 

 
3η ημέρα: Νίκαια – Αιξ αν Προβάνης - Μασσαλία (Ολοήμερη εκδρομή). 
 
Πρωινή αναχώρηση για τη λουτρόπολη Αιξ αν Προβάνς (Aix-en-Provence), που βρίσκεται στην 
καρδιά της Προβηγκίας. Εκεί, οι Ρωμαίοι ανακάλυψαν θερμά λουτρά που τόσο τους είχαν 
αδυναμία και τους έδωσαν το όνομα Aquae Sextiae (Νερά του Σέξτιου) προς τιμήν του 
στρατηγού Titus Sextius. Έτσι, το πρώτο συνθετικό του ονόματος της πόλης Aix en 
Provence προήλθε κατά παραφθορά από το Aquae Sextiae (Aix). Άφιξη και περιήγηση στην 
πόλη με την ένδοξη ιστορία. Ολόκληρο το ιστορικό της κέντρο καθηλώνει τον επισκέπτη. Τα 
δαιδαλώδη πλακόστρωτα δρομάκια της είναι γεμάτα καφέ, εστιατόρια, μαγαζιά και μπουτίκ 
μερικών από τους ακριβότερους οίκους μόδας. Τα κτίριά της είναι επιβλητικά, αρχιτεκτονικά 
ομοιόμορφα και φροντισμένα. Οι μεγάλες πλατείες της σφύζουν από ζωή. Σήμα κατατεθέν της 
πόλης είναι το κεντρικό σιντριβάνι της Ροτόντας με τα τρία αγάλματα που συμβολίζουν 
τη Δικαιοσύνη, τη Γεωργία και τις Καλές τέχνες. Από το σημείο αυτό ξεκινά ένας από τους 
ωραιότερους ίσως δρόμους ευρωπαϊκής πόλης, η οδός Μιραμπό, στην οποία θα 
περπατήσουμε.Είναι ένας πεζόδρομος με δύο σειρές πανύψηλα πλατάνια να διατρέχουν τις 
άκρες του, διακοσμημένος με σιντριβάνια και περίτεχνα κτίρια, που ακολουθεί τη γραμμή που 
χάρασσαν τα παλαιά τείχη της πόλης και τη χωρίζει στη Νέα και την Παλαιά Πόλη. Στη Μιραμπό 
υπάρχει η μπιραρία (brasserie) Deux Garcons, που χτίστηκε το 1792 και είναι διάσημη για τους 
εξέχοντες πελάτες της, όπως ο διάσημος ζωγράφος Πωλ Σεζάν, ο Εμίλ Ζολά και ο Έρνεστ 
Χέμινγουεϊ. Ο Σεζάν πέρασε εδώ το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, μαγεμένος από τις μικρές 
και μεγάλες ομορφιές της πόλης. Ακόμα και σήμερα μπορείτε να περιπλανηθείτε σ’ αυτές 
ακολουθώντας τα βήματά του: είναι αποτυπωμένα στα χρυσά πλακάκια που φέρουν το όνομά 
του, διασκορπισμένα ανάμεσα στις πλάκες των δρόμων. Θα δούμε επίσης το Δημαρχείο του 
17ου αιώνα και τον πύργο-ρολόι, που κατασκευάστηκε το 1510. Συνεχίσουμε για άλλα περίπου 
30 χιλιόμετρα και φθάνουμε στη Μασσαλία (Marseille), τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας 
μετά το Παρίσι και το τρίτο σημαντικότερο λιμάνι της Ευρώπης. Η πόλη ιδρύθηκε από Έλληνες 
Φωκαείς περί το 600 π.Χ. και ήταν η πρώτη πόλη-κράτος της αρχαίας Ελλάδας στο σημερινό 
Γαλλικό έδαφος. Είναι γενέτειρα του Έλληνα γεωγράφου και εξερευνητή Πυθέα (4ος αι. π.Χ.) και 
του χορογράφου Μορίς Μπεζάρ (1927-2007). Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας 
στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατά της, όπως τη 
βασιλική Νοτρ Νταμ ντε λα Γκαρντ (Notre-Dame de la Garde), που είναι για τη Μασσαλία ότι 
περίπου η Sacré-Coeur της Μονμάρτρης για το Παρίσι. Από το ύψωμα του ομώνυμου λόφου θα 
απολαύσουμε την πανοραμική θέα στη μεσογειακή μεγαλούπολη. Το σούρουπο θα πάρουμε τον 
δρόμο της επιστροφής μας για τη Νίκαια.  
 
4η μέρα:  Νίκαια – Μόντε Κάρλο – Εζ – Μιλάνο  

Πρωινή 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 η τελευταία κατοικία της Γκρέυς Κέλλυ και στη συνέχεια θα 

απαθανατίσουμε τη δύση του ήλιου με τη φαντασμαγορική θέα της μαρίνας με τις πολυτελείς  



 

 

 

θαλαμηγούς της. Η διαδρομή μας θα καταλήξει στο Εζ, ένα χωριό-μεσαιωνικό στολίδι, αλώβητο 

από τον χρόνο, που βρίσκεται σε ένα απόκρημνο τοπίο. Ακολουθεί επίσκεψη σε αρωματοποιείο 

στη Φραγκουάρ. Αργότερα παίρνουμε το δρόμο για το Μιλάνο .Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο   

5η μέρα:  Νίκαια – (Ελεύθερη ημέρα) – Μιλάνο – Τακτοποίηση το ξενοδοχείο  

Η μέρα σήμερα είναι βασικά ελεύθερη και αφιερωμένη στην  Νίκαια. Φυσικά όμως με τον 

αρχηγό σας μπορείτε να επισκεφθείτε την Νίκαια και να της αφιερώσετε χρόνο κατά βούληση ο 

καθένας. Μπορείτε να ξεκινήσετε με μια βόλτα στην ειδυλλιακή περιοχή, κατά μήκος της 

περίφημης Promenade des Anglais στην συνέχεια και στην καρδιά της πόλης, στην Πλατεία 

Σαλεγιά, στην παλιά Νίκαια (πρόποδες ακρόπολης), όπου θα βρείτε δεκάδες εστιατόρια και 

γραφικά καφέ και  να επωφεληθείτε από τα ανοιχτά καταστήματα της πόλης, Η Νίκαια όμως, ως 

πρωτεύουσα της Κυανής Ακτής, κρύβει πολλές ομορφιές. Είναι κομψή και δημοφιλής πόλη, 

ζωντανή και χαρούμενη, υπερήφανη για το παρελθόν και το παρόν της. Έχει πολλά μνημεία, 

εκκλησίες, μουσεία πάρκα, κήπους και μονοπάτια και από το ιστορικό της κέντρο μπορεί κανείς 

να βρεθεί στους γύρω λόφους για να θαυμάσει τη θέα της πόλης και της Κορνίς από τα ψηλά. 

Και, φυσικά, η Νίκαια φημίζεται επίσης για τη γαστρονομία της και τα exclusive εστιατόριά της 

και ο μόνος τρόπος να την χαρεί κανείς είναι πεζή. Το μεσημεράκι θα πάρουμε το δρόμο προς το 

Μιλάνο .Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  

6η ημέρα: Μιλάνο- περιήγηση πόλης - πτήση επιστροφής  

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και μεταφορά στο κέντρο της πόλης για την περιήγηση μας. Θα 
ξεκινήσουμε από την Πιάτσα Ντουόμο στην καρδιά της πόλης για να δούμε την ομώνυμη γοτθική 
εκκλησία που αποτελεί και το σύμβολο του Μιλάνου. Στην συνέχεια θα δούμε το Παλάτσο Ρεάλε 
που φιλοξενεί το Μουσείο Ντουόμο και θα διασχίσουμε την περίφημη Γκαλέρια Βιτόριο 
Εμανουέλε ΙΙ – αφιερωμένη στο τότε βασιλιά της Ιταλίας.Ακολουθεί  το ξακουστό νεοκλασικό 
λυρικό θέατρο της Σκάλας  που πρωτολειτούργησε το 1778 και το επιβλητικό κάστρο Sforzesco, 
του οποίου ο πύργος προβάλλεται συχνά ως το σπουδαιότερο αναγεννησιακό μνημείο της 
πόλης και οφείλει τη σημερινή του όψη κυρίως στις συνεχείς αναστηλώσεις των αρχών του 20ου 
αιώνα.  Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ξενοδοχεία Νίκαια  
Ξενοδοχείο 

Μιλάνου 
Early Booking Κανονική 

τιμή 

Παιδί 

 2-12 

Φόροι αερ & 

επίναυλοι 

καυσίμων : 145€  

ibis Styles Nice 
Centre Gare (3*) 

Da Vici Hotel (4*) 

549€  619€  389€  
Ryanair  

 

Θεσ/νίκη-Μιλάνο   

06.40-07.50 

Μιλάνο -Θεσ/νίκη 

15.15-18.15 

Hôtel Mercure Nice 
Promenade des 

Anglais (4*) 

629€ 699€ 429€ 

 

 

Οι τιμές περιλαμβάνουν:  

• Αεροπορικά εισιτήρια με την RYANAIR  για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Μιλάνο  – 
Θεσσαλονίκη  

• Μία αποσκευή καμπίνας 10 κιλών & μία μικρή τσάντα να χωράει κάτω από το 
κάθισμα. 

• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με σύγχρονο λεωφορείο  

• Έμπειρος Αρχηγός – συνοδός του γραφείου ,καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής  

• Επίσημους ξεναγούς όπου απαιτείτε  

• Διαμονή  στο ξενοδοχείο με πρωινό καθημερινά 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 
Δεν Περιλαμβάνονται: 

  

• Δημοτική φόροι & Check Point πόλεων 40€ το άτομο 
• Είσοδοι σε μουσεία ,αξιοθέατα ,επισκέψιμους χώρους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=805c71e4aa57601ee63bcc1ef0784359&id=6145&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=805c71e4aa57601ee63bcc1ef0784359&id=6145&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=805c71e4aa57601ee63bcc1ef0784359&id=6145&do_request&results_source=ACC_AVAIL


 

 

 

Παρατηρήσεις /Πληροφορίες : 

  

• Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το 
ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε 

• Μην επιλέγετε ξενοδοχείο μόνο λόγο τιμής ,αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες σας 
Συμβουλευτείτε μας 

• Προσοχή στις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας είτε αφορά κλήσεις ,είτε δεδομένα 
.Συμβουλευτείτε τους παρόχους σας (Comsote,Vodafon,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  

• 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 αποτελούνε απλώς μια 
πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε .Απαιτείται ελάχιστος αριθμός 
συμμετοχής για την πραγματοποίηση τους . 

• Καθημερινά θα υπάρχουνε αλλαγές θέσεων στο λεωφορείο ,που αυτοματοποιημένα 
βγαίνουν από το σύστημα. Οι πρώτες χρονικά κρατήσεις τοποθετούνται την πρώτη ημέρα 
μπροστά  

• Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις(βάση σχετικής νομοθεσίας) σε τακτά 
διαστήματα (ανά 3ώρες περίπου)για καφέ, φαγητό και τουαλέτα .Τα σημεία στάσεις είναι 
τα σύνορα και μαγαζιά πάνω στο δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητας τους δεν είναι και η 
καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50λεπτά 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 
μολύνσεως  

• Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της χώρας που 
επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα  .Το γραφείο λειτουργεί μόνο 
συμβουλευτικά  
 


