
 
 

 

 
Γιάπκεια:  6 εκέξεο 

Ανασυπήζειρ:25/07,  01, 08, 15, 22,29/08 & 05/09 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΑΝΗ  
Λίθαηα – Κνλαθό - Δδ – Θάλλεο – Σνπξέη -  αλ Πσι ληε Βαλο - Αημ-Αλ-Πξνβάλο – 

Καζζαιία – αλ Σξνπέ – Πνξη Θξηκώ 
 

Ένα ονειπικό ηαξίδι ζηην μεζογειακή ακηογπαμμή ηηρ Γαλλίαρ και ηοςρ θηζαςπούρ ηηρ. 

Από ηην "όμοπθη Νίκαια - Nice la belle", ηο αζηπαθηεπό ππιγκιπάηο ηος Μονακό και ηα 
μαγεςηικά ηοπία ηηρ Κςανήρ Ακηήρ ζηην ολοζώνηανη Μαζζαλία και ηον γαλλικό νόηο με ηα 

πανέμοπθα θςζικά ηοπία! 
Ένα ηαξίδι γεμάηο σπώμαηα και μςπωδιέρ!!! 

 

Ππόγπαμμα Δκδπομήρ 
  
 

1η μέπα: Αθήνα – Νίκαια- Ξενάγηζη  
Πποαιπεηική βπαδινή επίζκετη ζηο Μόνηε Κάπλο 

πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Λίθαηα, ηελ πξσηεύνπζα ηεο Θπαλήο Αθηήο θαη 
έλα από ηα πην θεκηζκέλα ζέξεηξα ηνπ θόζκνπ. Κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζε έλα από 

θεληξηθά μελνδνρεία. Γηα ην βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε (πξναηξεηηθά, έμνδα αηνκηθά) κηα 
επίζθεςε ζην Κόληε Θάξιν. Γλσξίζηε καδί καο ην πην δηάζεκν Θαδίλν ηνπ θόζκνπ θαη 
δνθηκάζηε ηελ ηύρε ζαο ζηηο ππέξιακπξεο αίζνπζεο, πνπ νινθιεξώζεθαλ ππό ηελ 

αξρηηεθηνληθή επίβιεςε ηνπ Θαξόινπ Γθαξληέ. Αλ πάιη δελ ζπκπαζείηε ηα ηπρεξά 
παηρλίδηα, απνιαύζηε ην πνηό ή ην δείπλν ζαο αθνύγνληαο δσληαλή κνπζηθή ζην κπαξ ηνπ 

Café de Paris. Γνθηκάζηε Kir Royal ζην "Le Bar Americain" ζηηο ζάιεο ηνπ Hotel de Paris, 
παξέα κε ηνπο δηάζεκνπο ζακώλεο ηνπ πξηγθηπάηνπ θαη ρνξέςηε ζηνπο ξπζκνύο ηνπ 
Buddha Bar θαη ηνπ Twiga. Δπηζηξνθή κεηά ηα κεζάλπρηα ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.  

 
2η μέπα: Νίκαια –  Μοςζείο απυμάηυν Φπαγκονάπ - Μονακό – Νίκαια  

ήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην κνπζείν-εξγαζηήξην αξσκάησλ Φξαγθνλάξ 
(Fragonard) ζην Δδ. Κπεζείηε ζηα κπζηηθά ηεο αξσκαηνπνηίαο θαη εκπηζηεπζείηε ηελ 
όζθξεζή ζαο γηα ηηο αγνξέο ζαο. πλερίδνπκε γηα ην δεύηεξν κηθξόηεξν θξαηίδην ηνπ 

πιαλήηε, ην πξηγθηπάην ηνπ Κνλαθό. Θα αλέβνπκε ζηνλ "βξάρν" θαη ζηελ παιηά πόιε, 
όπνπ δεζπόδεη ην Ωθεαλνγξαθηθό κνπζείν πνπ εκπινπηίζηεθε από ηε ζπιινγή ηνπ 

εμεξεπλεηή ησλ ζαιαζζώλ Εαθ Ηβ Θνπζηό. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηνλ λεν-
ξνκαληθήο αξρηηεθηνληθήο Θαζεδξηθό λαό ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ, όπνπ βξίζθνληαη νη ηάθνη 
ηεο καθξνβηόηεξεο κνλαξρηθήο δπλαζηείαο όισλ ησλ επνρώλ ζηνλ θόζκν, ηεο νηθνγέλεηαο 

Γθξηκάιληη. ε πεξίνπηε ζέζε βξίζθνληαη ηα κλήκαηα ηεο πξηγθίπηζζαο Γθξέηο θαη ηνπ 
ζπδύγνπ ηεο πξίγθηπα Ρεληέ Γ'. Ζ βόιηα καο ζα νινθιεξσζεί ζην παιάηη - κείγκα δηαθόξσλ 

ξπζκώλ αξρηηεθηνληθήο. Δπηζηξνθή ζηε Λίθαηα. Φζάλνληαο, ζα μεθηλήζνπκε ηελ πεξηήγεζή 
καο από ηελ παιηά πόιε, όπνπ θηινμελείηαη ε αγνξά ησλ ινπινπδηώλ κε ηα παδάξηα ηεο, ν 
Θαζεδξηθόο λαόο, ην Κέγαξν ηεο Γηθαηνζύλεο θαη ε Όπεξα. πλερίδνπκε κε ηελ δηάζεκε 



 
 

 

πιαηεία Καζελά θαη νινθιεξώλνπκε ηνλ πεξίπαηό καο ζηελ νδό Εαλ Κεληεζάλ, όπνπ 
βξίζθεηαη ε Λνηξ Ληακ. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα ηα ςώληα ή ηνλ θαθέ καο. Γηαλπθηέξεπζε.   
 

3η μέπα:  Δλεύθεπη μέπα - Πποαιπεηική εκδπομή: Αιξ-Αν-Πποβάνρ, Μαζζαλία 
Διεύζεξε κέξα ζηελ Λίθαηα γηα βόιηεο, αγνξέο θαη γηα λα εμεξεπλήζεηε ηηο νκνξθηέο ηεο 

πόιεο. Αλ πάιη επηζπκείηε λα εληξπθήζεηε ζηελ πεξηνρή ηεο Πξνβεγθίαο, αθνινπζήζηε ηελ 
πξναηξεηηθή νινήκεξε εθδξνκή καο ζηελ Αημ-αλ-Πξνβάλο θαη ηε Καζζαιία (έμνδα 
αηνκηθά)… Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ "πόιε ησλ λεξώλ", όπσο ραξαθηεξηζηηθά 

νλνκάδεηαη ε Αημ, ε πην όκνξθε ίζσο πόιε ηεο Γαιιίαο. Θα πεξηπιαλεζνύκε ζην ηζηνξηθό 
ηεο θέληξν κε ηα δαηδαιώδε πιαθόζηξσηα δξνκάθηα θαη ηα επηβιεηηθά θηίξηα, όπνπ ζα 

δνύκε έλαλ από ηνπο παιαηόηεξνπο Θαζεδξηθνύο λανύο ηεο Γαιιίαο, ηελ πιαηεία ηνπ 
Γεκαξρείνπ κε ην παζίγλσζην ξνιόη, ηελ Θνπξ Κηξακπό, ηνλ πην αλζνζηόιηζην δξόκν ηεο 
πόιεο, θαζώο θαη πνιπάξηζκα ηδησηηθά κέγαξα, πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ από ηνλ 13ν έσο θαη 

ηνλ 16ν αηώλα. Διεύζεξνο ρξόλνο ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο θαη ηηο εθιεπηπζκέλεο κπνπηίθ ηεο 
πόιεο. Κελ παξαιείςεηε λα απνιαύζεηε ηνλ θαθέ ζαο ζην κπηζηξό "Les Deux Garcons", 

αγαπεκέλν ζηέθη ηνπ Πνι εδάλ θαη άιισλ ηκπξεζηνληζηώλ δσγξάθσλ. Σν κεζεκέξη ζα 
αλαρσξήζνπκε γηα ην κεγαιύηεξν ιηκάλη ηεο Δπξώπεο, ηε Καζζαιία. Δθεί ζα δνύκε ηα 
δίδπκα θάζηξα-θπιάθηα ηνπ Αγίνπ Ησάλλε θαη ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ, θαζώο θαη ηε Λνηξ 

Ληακ ληε ια Γθαξλη, πνπ βξίζθεηαη ζην ςειόηεξν ζεκείν ηεο πόιεο κε ζέα ην αηό Λη' Ηθ, 
όπνπ θπιαθίζηεθε ν Θόκεο Κνληεθξίζην, ζύκθσλα κε ην κπζηζηόξεκα ηνπ Αιέμαλδξνπ 

Γνπκά. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα κπνπγηακπέζα, βόιηεο θαη ςώληα ζην πνιπθαηάζηεκα 
Γθαιεξί Ιαθαγηέη. Δπηζηξνθή ην απόγεπκα ζηελ Λίθαηα. Γηαλπθηέξεπζε.  
 

4η μέπα: Νίκαια - Γκοςπνηόν - Τοςπέη - Σαν Πυλ νηε Βανρ - Νίκαια 
ήκεξα καο πεξηκέλεη κηα εκεξήζηα ππέξνρε εθδξνκή ζε ρσξηά ηεο Πξνβεγθίαο. Πξώηε 

καο ζηάζε ην ζθαξθαισκέλν ζε βξάρν ρσξηό Γθνπξληόλ, κε ζέα πνπ πξαγκαηηθά θόβεη ηελ 
αλάζα. Κεηά από κηα καγεπηηθή δηαδξνκή ζε δάζε θαη θαξάγγηα, θζάλνπκε ζην "ρσξηό ηεο 
βηνιέηαο", ην Σνπξέη, όπνπ κπνξνύκε λα γεπκαηίζνπκε ζε θάπνην από ηα γξαθηθά ηνπ 

ηαβεξλάθηα, όπσο ην Barbacane. Ζ κέξα καο νινθιεξώλεηαη κε ην αξηζηνθξαηηθό ρσξηό 
αλ Πσι ληε Βαλο (Saint-Paul-de-Vence). Πεξηπιαλεζείηε ζηα ζηελά ηνπ ζνθάθηα κε ηα 

ππέξνρα παιαηνπσιεία, απνδώζηε θόξν ηηκήο ζηνλ Καξθ αγθάι, πηείηε ην ξόθεκά ζαο 
ζην ηζηνξηθό θαθέ "Le Tilleul" θαη επηζθεθζείηε ην ίδξπκα Κεγθη κε ηελ πινύζηα ζπιινγή 

έξγσλ επηθαλώλ θαιιηηερλώλ κνληέξλαο ηέρλεο. Κελ παξαιείςεηε λα δείηε ηνλ πίλαθα ηνπ 
Σηληνξέην, "ε Αγία Αηθαηεξίλε ηεο Αιεμάλδξεηαο", πνπ θπιάζζεηαη ζηελ εθθιεζία 
Conversion-de-Saint-Paul ηνπ 12νπ αηώλα. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.  

 
5η μέπα: Νίκαια - Σαν Τποπέ - Ποπη Γκπιμώ - Νίκαια  

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ εθδξνκή καο ζηα καξγαξηηάξηα ηεο Θπαλήο Αθηήο. Αξρηθά ζα 
πάξνπκε κηα γεύζε ηνπ ξπζκνύ ηεο δσήο ηνπ jet set ζην αλ Σξνπέ, θαηαθύγην ηνπ 
Φξεληεξίθν Κηζηξάι, ηεο Κπξηδίη Κπαξληώ θαη ηνπ Ινπί Ληε Φηλέο. Θηλεζείηε ζηα 

πνιύβνπα ζνθάθηα ηεο πόιεο κε ηα αξηζηνθξαηηθά θαθέ θαη ηηο παλάθξηβεο κπνπηίθ, όπσο 
ηνπ Christian Dior, βγάιηε θσηνγξαθίεο ζηνλ παιηό πύξγν ηνπ ιηκαληνύ. Δπόκελνο καο 

ζηαζκόο ην Πνξη Γθξηκώ (Port Grimaud), πνπ ζεσξείηαη, όρη άδηθα, "ε κηθξή Βελεηία" ηεο 
Θπαλήο Αθηήο. Δίλαη έλαο παλέκνξθνο νηθηζκόο κε 2.500 θηίζκαηα πάλσ ζηα θαλάιηα, πνπ 
μεθίλεζε λα αλαπηύζζεηαη ην 1962. Βαξθάδεο, βόιηεο θαη beach bars καο πεξηκέλνπλ γηα 

ηνλ ειεύζεξν ρξόλν καο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.  
 

 
 
 

 



 
 

 

 
6η μέπα: Νίκαια - Κάννερ - Νίκαια - Αθήνα 
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηηο θνζκνπνιίηηθεο Θάλλεο. Σν θηίξην ηνπ δηαζεκόηεξνπ Φεζηηβάι 

Θηλεκαηνγξάθνπ ηνπ θόζκνπ, ε παξαιηαθή ιεσθόξνο Θξνπαδέη κε ηνπο θνίληθεο θαη ηα 
πνιπηειή μελνδνρεία, αιιά θαη ηα εληππσζηαθά "πισηά παιάηηα" ζην ιηκάλη ησλ Θαλλώλ, 

ζίγνπξα ζα ζαο ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή. Κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ηεο Λίθαηαο θαη πηήζε 
γηα ηελ Αζήλα. 
 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

ΠΠεεππιιλλααμμββάάννοοννηηααιι::    

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΖΛΑ-ΛΗΘΑΗΑ-ΑΘΖΛΑ κε  πηήζεηο ηεο AEGEAN AIRLINES  
 Πέληε δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρείν ηεο επηινγήο ζαο     

 Κπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά  
 Κεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο βάζεη πξνγξάκκαηνο  
 Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθήο γηα ηνπο εθδξνκείο έσο 75 εηώλ  
 Φ.Π.Α. 

  

ΓΓεενν  ΠΠεεππιιλλααμμββάάννοοννηηααιι::    
 Αρζνθνξηθά, θηινδσξήκαηα  

 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη ινηπά αμηνζέαηα  
 Ό,ηη αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόκελν θιπ. 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, check point , parking ,                       
θόξνη πόιεσλ: + € 250  

 
 

Πηήζειρ με  Aegean Airlines  

Γιαδπομή Ανασώπηζη  Άθιξη  

Αζήλα – Λίθαηα 09.00 10.35 

Nίθαηα – Αζήλα 18.25 21.50 

  
 

 
Σημειώζειρ:  

 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 

ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη. 
 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. 

Τιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο  

Ξενοδοσείο 2κλινο 1κλινο Παιδική ηιμή 

Villa Bougainville 3* € 795  € 1095 € 695 

Villa Otero  4* € 895  € 1.245 € 795 


