ΓΑΛΛΟΙΤΑΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ – ΜΙΛΑΝΟ
6 ημέρες
Γένοβα, Ραπάλο, Πόρτο Φίνο, Νίκαια, Σαν Πωλ ντε Βανς, Κάννες,
Μουσείο Fragonard, Μόντε Κάρλο, Μιλάνο.
1η ημέρα :Πτήση για Γένοβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Γένοβα, πρωτεύουσα της Λιγουρίας, το μεγαλύτερο λιμάνι της
Ιταλίας και γενέτειρα του Χριστόφορου Κολόμβου και του Παγκανίνι. Άφιξη και η πανοραμική περιήγηση μας
αρχίζει από το ιστορικό κέντρο της, που έχει ανακηρυχτεί από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς. Θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Σαν Λορέντζο με την υπέροχη μαρμάρινη πρόσοψη, την
εντυπωσιακή Πλατεία Φεράρι με το κτίριο της Όπερας, το παλάτι των Δόγηδων, το σπίτι που λέγεται ότι
γεννήθηκε ο Κολόμβος και πολλά αναγεννησιακά παλάτια, μεγάλες λεωφόροι του 19ου αιώνα, μπαρόκ εκκλησίες
δίπλα σε δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: Γένοβα - Ραπάλο – Πόρτο Φίνο – Νίκαια
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και 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 (το εισιτήριο στο καραβάκι εξ ιδίων) με τα γραφικά, χρωματιστά
σπίτια, τις κομψές μπουτίκ, τα μαγαζιά με τα ντόπια προϊόντα και τα εντυπωσιακά γιοτ δεμένα στη μαρίνα. Αργά το
απόγευμα άφιξη στην Νίκαια . Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα :Νίκαια - Κάννες - Σαν Πωλ Ντεβάνς
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση στην 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. 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. Αναχώρηση για τις Κάννες διάσημο το κοσμοπολίτικο θέρετρο όπου και θα κάνουμε
μία σύντομη πανοραμική περιήγηση. Επόμενη επίσκεψη 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. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Νίκαια.
4η ημέρα: Νίκαια – Εζ- Μόντε Κάρλο
Πρόγευμα 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 το παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου και κατοικία της
βασιλικής οικογένειας των Γκριμάλντι , από τον 13ο αιώνα, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και τέλος
θα επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό Μουσείο που διεύθυνε για αρκετά χρόνια ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ
Κουστό, και θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε περισσότερα από 4.000 είδη ψαριών. Χρόνος ελεύθερος στο
κέντρο της πόλης. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στη Νίκαια.

5η ημέρα: Νίκαια - Μιλάνο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και 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. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο.
6η ημέρα: Μιλάνο – Βερόνα – Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ,
στις όχθες του ποταμού Αδίγη. Στην κεντρική Πλατεία Μπρα θα δούμε την περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και θα
συνεχίσουμε για τις όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα
μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για το «αρχοντικό των Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Το
μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα .
Περιλαμβάνονται
 Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Αθήνα – Γένοβα // Βερόνα – Αθήνα
 Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* - 4*
 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία,
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
 Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως
αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
 Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων.
 Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Νίκαια 2,5€ - Μιλάνο 5€ - Γένοβα 3€)
 Checkpoints 20€ ανά άτομο
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Σημειώσεις:
 Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

