
 

 

 
 

 

      
Διάρκεια: 5 ημέρες 

Αναχωρήσεις: 23, 25/02 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΝΙΚΑΙΑΣ 
Νίκαια, Μονακό, Εζ, Κάννες, Σαν Πωλ ντε Βανς 

(Αιξ-Αν-Προβάνς, Μασσαλία) 
 

Η πιο φαντασμαγορική γιορτή της Γαλλικής Ριβιέρας είναι το Καρναβάλι της Νίκαιας, ένα 
φεστιβάλ-σύμβολο της πόλης και ένα από τα δημοφιλέστερα Καρναβάλια του κόσμου. 

Η έναρξη των εκδηλώσεων ξεκινά με την παρουσίαση του Βασιλιά-Καρνάβαλου στην πλατεία 

Masséna, ο οποίος καθοδηγεί όλες τις παρελάσεις που ακολουθούν στη λεωφόρο Promenade des 
Anglais, με συνοδεία μουσικής και βεγγαλικών.  

Μεγαλειώδεις παρελάσεις πολλών αρμάτων, εμπνευσμένων κυρίως από την τρέχουσα 

πολιτικοκοινωνική κατάσταση στον κόσμο, λαμβάνουν χώρα σε κεντρικά σημεία της πόλης μέρα 
και νύχτα, με συμμετοχή πολλών μουσικών και χορευτών από όλο τον κόσμο!  

Χιλιάδες είναι και οι επισκέπτες που δίνουν κάθε χρόνο δυναμικό παρόν, προσθέτοντας χρώμα και 

χαρούμενη διάθεση στην ξέφρενη γιορτή.  

Ένα από τα πιο διάσημα και μεγαλειώδη δρώμενα του καρναβαλιού είναι η "Παρέλαση των 
Λουλουδιών", μια παρουσίαση εντυπωσιακών αρμάτων, που έχουν στολιστεί περίτεχνα με 

εκατομμύρια λουλούδια! Το έθιμο έχει τις ρίζες του στον 19ο αιώνα και κάθε χρόνο κλέβει τις 

εντυπώσεις, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου, που κατακλύζει την Promenade des Anglais για 
να δει από κοντά αυτό το μοναδικό υπερθέαμα. Σχεδόν 100.000 λουλούδια (μιμόζες, ζέρμπερες, 

λίλιουμ και κρίνοι) χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο για τη δημιουργία αυτών των αρμάτων. Το 

highlight της εκδήλωσης αυτής είναι ο λουλουδοπόλεμος, αφού τα κορίτσια που στέκονται πάνω 

στα άρματα, πετούν στον κόσμο λουλούδια! 
Το καρναβάλι κλείνει πάντα με μία φαντασμαγορική γιορτή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 

Βασιλιάς-Καρνάβαλος ρίχνεται στην πυρά, ως μία συμβολική τελετή που σηματοδοτεί τη λήξη των 

εκδηλώσεων. 
Ταξιδέψτε στη Νίκαια και απολαύστε το ήπιο κλίμα, τον λαμπρό ήλιο, τον φωτεινό ουρανό, την 

τέχνη της ζωής και πάνω απ΄ όλα την ατέλειωτη διασκέδαση στην γαλλική Ριβιέρα. 

 
 

Πρόγραμμα Εκδρομής 

 

1η ημέρα: Αθήνα - Μιλάνο - Νίκαια 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με SKY EXPRESS για την οικονομική πρωτεύουσα της 

Ιταλίας και το παγκόσμιο κέντρο μόδας, το Μιλάνο. Φθάνοντας θα αναχωρήσουμε για τη Νίκαια 

(Nice), την πρωτεύουσα της Κυανής Ακτής και ένα από τα πιο φημισμένα θέρετρα του κόσμου. 
Άφιξη, τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο HOLIDAY INN NICE 4* (www.holidayinn.com) και 

χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

 

http://www.holidayinn.com/


 

 

 
 

 

2η ημέρα: Νίκαια, Περιπατητική Περιήγηση - Κάννες, Προαιρετική βραδινή επίσκεψη 

στο Μόντε Κάρλο 
Η πρωινή περιπατητική μας περιήγηση θα ξεκινήσει από την παλιά πόλη, όπου φιλοξενείται η 

αγορά των λουλουδιών με τα παζάρια της, ο Καθεδρικός ναός, το Μέγαρο της Δικαιοσύνης και η 

Όπερα. Συνεχίζουμε με την διάσημη πλατεία Μασενά και ολοκληρώνουμε τον περίπατό μας στην 
οδό Ζαν Μεντεσάν, όπου βρίσκεται η Νοτρ Νταμ. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και αναχώρηση για 

τις κοσμοπολίτικες Κάννες. Το κτίριο του διασημότερου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του κόσμου, η 

παραλιακή λεωφόρος Κρουαζέτ με τους φοίνικες και τα πολυτελή ξενοδοχεία, αλλά και τα 

εντυπωσιακά "πλωτά παλάτια" στο λιμάνι των Καννών, σίγουρα θα σας τραβήξουν την προσοχή. 
Επιστροφή στη Νίκαια. 

Για το βράδυ σας προτείνουμε (προαιρετικά, έξοδα ατομικά) μια επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο. 

Γνωρίστε μαζί μας το πιο διάσημο Καζίνο του κόσμου και δοκιμάστε την τύχη σας στις 
υπέρλαμπρες αίθουσες, που ολοκληρώθηκαν υπό την αρχιτεκτονική επίβλεψη του Καρόλου 

Γκαρνιέ. Αν πάλι δεν συμπαθείτε τα τυχερά παιχνίδια, απολαύστε το ποτό ή το δείπνο σας 

ακούγοντας ζωντανή μουσική στο μπαρ του Café de Paris. Δοκιμάστε Kir Royal στο "Le Bar 
Americain" στις σάλες του Hotel de Paris, παρέα με τους διάσημους θαμώνες του πριγκιπάτου και 

χορέψτε στους ρυθμούς του Buddha Bar και του Twiga. Επιστροφή μετά τα μεσάνυχτα στο 

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

 
3η ημέρα: Νίκαια, Ελεύθερη μέρα, Προαιρετική εκδρομή: Αιξ-Αν-Προβάνς, Μασσαλία 

Ελεύθερη μέρα για βόλτες, αγορές και για να εξερευνήσετε τις ομορφιές της πόλης.  

Αν πάλι επιθυμείτε να εντρυφήσετε στην περιοχή της Προβηγκίας, ακολουθήστε την προαιρετική 
ολοήμερη εκδρομή μας στην Αιξ-αν-Προβάνς και τη Μασσαλία (έξοδα ατομικά).  

Περιγραφή Προαιρετικής Εκδρομής 

Πρωινή αναχώρηση για την "πόλη των νερών", όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται η Αιξ, η πιο 
όμορφη ίσως πόλη της Γαλλίας. Θα περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο με τα δαιδαλώδη 

πλακόστρωτα δρομάκια και τα επιβλητικά κτίρια, όπου θα δούμε έναν από τους παλαιότερους 

Καθεδρικούς ναούς της Γαλλίας, την πλατεία του Δημαρχείου με το πασίγνωστο ρολόι, την Κουρ 

Μιραμπό, τον πιο ανθοστόλιστο δρόμο της πόλης, καθώς και πολυάριθμα ιδιωτικά μέγαρα, που 
κατασκευάστηκαν από τον 13ο έως και τον 16ο αιώνα. Ελεύθερος χρόνος στις υπαίθριες αγορές 

και τις εκλεπτυσμένες μπουτίκ της πόλης. Μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ σας στο 

μπιστρό "Les Deux Garcons", αγαπημένο στέκι του Πολ Σεζάν και άλλων ιμπρεσιονιστών 
ζωγράφων.  

Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, τη Μασσαλία. Εκεί θα 

δούμε τα δίδυμα κάστρα-φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Νικολάου, καθώς και τη Νοτρ 
Νταμ ντε λα Γκαρντ, που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της πόλης με θέα το Σατό Ντ' Ιφ, όπου 

φυλακίστηκε ο Κόμης Μοντεκρίστο, σύμφωνα με το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. 

Ελεύθερος χρόνος για μπουγιαμπέσα, βόλτες και ψώνια στο πολυκατάστημα Γκαλερί Λαφαγιέτ. 

Επιστροφή το απόγευμα στην Νίκαια. Διανυκτέρευση.  
 

4η ημέρα: Νίκαια - Εζ, Μουσείο αρωμάτων Φραγκονάρ - Μονακό - Νίκαια  

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων Φραγκονάρ (Fragonard) 
στο Εζ. Μυηθείτε στα μυστικά της αρωματοποιίας και εμπιστευθείτε την όσφρησή σας για τις 

αγορές σας. Συνεχίζουμε για το δεύτερο μικρότερο κρατίδιο του πλανήτη, το πριγκιπάτο του 

Μονακό. Θα ανέβουμε στον "βράχο" και στην παλιά πόλη, όπου δεσπόζει το Ωκεανογραφικό 

μουσείο που εμπλουτίστηκε από τη συλλογή του εξερευνητή των θαλασσών Ζακ Ιβ Κουστό. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε τον νεο-ρομανικής αρχιτεκτονικής Καθεδρικό ναό του Αγίου 

Νικολάου, όπου βρίσκονται οι τάφοι της μακροβιότερης μοναρχικής δυναστείας όλων των εποχών 

στον κόσμο, της οικογένειας Γκριμάλντι. Σε περίοπτη θέση βρίσκονται τα μνήματα της 



 

 

 
 

 

πριγκίπισσας Γκρέις και του συζύγου της πρίγκιπα Ρενιέ Γ'. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στο 

παλάτι - μείγμα διαφόρων ρυθμών αρχιτεκτονικής. Επιστροφή στη Νίκαια και ελεύθερος χρόνος 
για τα ψώνια ή τον καφέ μας. Διανυκτέρευση.  

 

 
5η ημέρα: Νίκαια - Μιλάνο - Αθήνα    

Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Μιλάνου και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

         
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Περιλαμβάνονται:  

• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ με SKY EXPRESS 

• Μία αποσκευή έως 20 κιλά και μία χειραποσκευή έως 8 κιλά 

• Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο κεντρικό ξενοδοχείο HOLIDAY INN NICE 4* ή παρόμοιο 
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  

• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος    

• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

• Φ.Π.Α. 

 

 
 

 

 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο  

 2κλινο 1κλινο 
3ο άτομο έως 12 

ετών 

Για 

κρατήσεις 

έως έναν (1) 
μήνα πριν 

την 

αναχώρηση 

595 € 895 € 495 € 

Κανονική 
τιμή 

645 € 945 € 545 € 



 

 

 
 

 

Δεν Περιλαμβάνονται:  

• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points, parking, φόροι πόλεων, 
ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 300 

• Επιβάρυνση από Θεσσαλονίκη και από άλλες πόλεις: € 100 με την SKY EXPRESS 

(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  

• Είσοδοι σε μουσεία και λοιπά αξιοθέατα 

• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. 

 
 

Πτήσεις με SKY EXPRESS 

Ημ/νία Διαδρομή  Αναχώρηση  Άφιξη  

1η ημέρα Αθήνα – Μιλάνο GQ 830 13.00 14.35 

5η ημέρα Μιλάνο – Αθήνα GQ 831 15.35 19.00 

 
Σημειώσεις:  

• Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, 

χωρίς να παραλειφθεί κάτι  

• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.  
 


	Διάρκεια: 5 ημέρες

