
  
  
  

    

ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΥΥΑΑΝΝΗΗ  ΑΑΚΚΤΤΗΗ  

κκααιι  ΧΧΩΩΡΡΙΙΑΑ  ττηηςς  ΠΠΡΡΟΟΒΒΗΗΓΓΚΚΙΙΑΑΣΣ      
 
 

ΝΝίίκκααιιαα,,  ΜΜοονναακκόό,,  ΕΕζζ,,  ΚΚάάννννεεςς,,  ΓΓκκοουυρρννττόόνν,,  ΤΤοουυρρέέττ,,  

ΣΣαανν  ΠΠωωλλ  ννττεε  ΒΒααννςς,,  ΑΑιιξξ--ΑΑνν--ΠΠρροοββάάννςς,,  ΜΜαασσσσααλλίίαα,,  

ΣΣαανν  ΤΤρροοππέέ,,  ΠΠοορρττ  ΓΓκκρριιµµώώ  
 

ΈΈνναα  οοννεειιρριικκόό  ττααξξίίδδιι  σσττηηνν  µµεεσσοογγεειιαακκήή  αακκττοογγρρααµµµµήή  ττηηςς  ΓΓααλλλλίίααςς  κκααιι  ττοουυςς  θθηησσααυυρροούύςς  ττηηςς..    

ΑΑππόό  ττηηνν  ""όόµµοορρφφηη  ΝΝίίκκααιιαα  --  NNiiccee  llaa  bbeell llee"" ,,  ττοο  αασσττρρααφφττεερρόό  ππρριιγγκκιιππάάττοο  ττοουυ  ΜΜοονναακκόό  κκααιι  τταα  µµααγγεευυττιικκάά  

ττοοππίίαα  ττηηςς  ΚΚυυααννήήςς  ΑΑκκττήήςς  σσττηηνν  οολλοοζζώώννττααννηη  ΜΜαασσσσααλλίίαα  κκααιι  ττοονν  γγααλλλλιικκόό  ννόόττοο  µµεε  τταα  ππααννέέµµοορρφφαα  

φφυυσσιικκάά  ττοοππίίαα!!    

ΈΈνναα  ττααξξίίδδιι  γγεεµµάάττοο  χχρρώώµµαατταα  κκααιι  µµυυρρωωδδιιέέςς!!!! !!   



  
 
 
 
 
 

  

��  ΕΕξξααιιρρεεττιικκέέςς  ααππ΄́  εευυθθεείίααςς  ππττήήσσεειιςς  µµεε  AAEEGGEEAANN  --  ππρρωωιιννήή  ααννααχχώώρρηησσηη  ααππόό  ΑΑθθήήνναα  κκααιι  

ββρρααδδιιννήή  ααππόό  ΝΝίίκκααιιαα  --  ώώσσττεε  νναα  έέχχοουυµµεε  ππεερριισσσσόόττεερροο  χχρρόόννοο  σσττηηνν  χχώώρραα    

��  ΠΠεερριιήήγγηησσηη  σσττηηνν  ΝΝίίκκααιιαα,,  ττηηνν  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΚΚυυααννήήςς  ΑΑκκττήήςς    

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  δδεεύύττεερροο  µµιικκρρόόττεερροο  κκρρααττίίδδιιοο  ττοουυ  ππλλααννήήττηη,,  ττοο  ππρριιγγκκιιππάάττοο  ττοουυ  ΜΜοονναακκόό    

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  εερργγαασσττήήρριιοο  ααρρωωµµάάττωωνν  ΦΦρρααγγκκοοννάάρρ  ((FFrraaggoonnaarrdd))  σσττοο  ΕΕζζ  

��  ΗΗµµεερρήήσσιιαα  εεκκδδρροοµµήή  σστταα  υυππέέρροοχχαα  χχωωρριιάά  ττηηςς  ΠΠρροοββηηγγκκίίααςς  ΓΓκκοουυρρννττόόνν,,  ΤΤοουυρρέέττ  κκααιι  ΣΣαανν  ΠΠωωλλ  

ννττεε  ΒΒααννςς  

��  ∆∆υυννααττόόττηητταα  ββρρααδδιιννήήςς  εεππίίσσκκεεψψηηςς  σσττοο  ΜΜόόννττεε  ΚΚάάρρλλοο  

��  ΗΗµµεερρήήσσιιαα  εεκκδδρροοµµήή  σστταα  µµααρργγααρριιττάάρριιαα  ττηηςς  ΚΚυυααννήήςς  ΑΑκκττήήςς  ΣΣαανν  ΤΤρροοππέέ  κκααιι  ΠΠοορρττ  ΓΓκκρριιµµώώ  

��  ∆∆υυννααττόόττηητταα  εεκκδδρροοµµήήςς  σσεε  ΑΑιιξξ--ΑΑνν--ΠΠρροοββάάννςς  κκααιι  ΜΜαασσσσααλλίίαα  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττιιςς  κκοοσσµµοοπποολλίίττιικκεεςς  ΚΚάάννννεεςς  

��  ΜΜπποουυφφέέ  ππρρόόγγεευυµµαα  κκααθθηηµµεερριιννάά    

��  ΕΕµµππεειιρρόόττααττοοςς  ΑΑρρχχηηγγόόςς--σσυυννοοδδόόςς  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  µµααςς    

TTTiiipppsss   MMMaaannneeessssssiiisss    



1η µέρα: Αθήνα - Νίκαια, Ξενάγηση,  
Προαιρετική βραδινή επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο 
Συνάντηση στο αεροδρόµιο και πτήση µε AEGEAN για 
Νίκαια (Nice), την πρωτεύουσα της Κυανής Ακτής και 
ένα από τα πιο φηµισµένα θέρετρα του κόσµου. 
Μεταφορά και τακτοποίηση σε ένα από κεντρικά 
ξενοδοχεία VILLA OTERO by HAPPYCULTURE 4* 
(www.villa-otero.com) ή στο VILLA BOUGAINVILLE by 
HAPPYCULTURE  3* (www.villa-bougainville.gr). 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. ∆οκιµάστε 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. 
∆ιανυκτέρευση.  
 
2η µέρα: Νίκαια - Εζ, Μουσείο αρωµάτων 
Φραγκονάρ - Μονακό - Νίκαια, Περιήγηση  
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. Φθάνοντας, θα 
ξεκινήσουµε την περιήγησή µας από την παλιά πόλη, όπου φιλοξενείται η αγορά των λουλουδιών µε τα παζάρια 
της, ο Καθεδρικός ναός, το Μέγαρο της ∆ικαιοσύνης 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 τα 
ψώνια ή τον καφέ µας. ∆ιανυκτέρευση.   
 
3η µέρα: Νίκαια, Ελεύθερη µέρα, Προαιρετική εκδροµή: Αιξ-Αν-Προβάνς, Μασσαλία 
Ελεύθερη µέρα στην Νίκαια 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 ∆ηµαρχείου 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 ∆ουµά. Ελεύθερος χρόνος για µπουγιαµπέσα, βόλτες 
και ψώνια στο πολυκατάστηµα Γκαλερί Λαφαγιέτ. Επιστροφή το απόγευµα στην Νίκαια. ∆ιανυκτέρευση.  



 
4η µέρα: Νίκαια - Γκουρντόν - Τουρέτ - Σαν Πωλ ντε Βανς - Νίκαια 
Σήµερα µας περιµένει µια ηµερήσια υπέροχη 
εκδροµή σε χωριά της Προβηγκίας. Πρώτη 
µας στάση το σκαρφαλωµένο σε βράχο χωριό 
Γκουρντόν, µε θέα που πραγµατικά κόβει την 
ανάσα. Μετά από µια µαγευτική διαδροµή σε 
δάση και φαράγγια, φθάνουµε στο "χωριό της 
βιολέτας", το Τουρέτ, όπου µπορούµε να 
γευµατίσουµε σε κάποιο από τα γραφικά του 
ταβερνάκια, όπως το Barbacane. Η µέρα µας 
ολοκληρώνεται µε το αριστοκρατικό χωριό Σαν 
Πωλ ντε Βανς (Saint-Paul-de-Vence). 
Περιπλανηθείτε στα στενά του σοκάκια µε τα 
υπέροχα παλαιοπωλεία, αποδώστε φόρο τιµής 
στον Μαρκ Σαγκάλ, πιείτε το ρόφηµά σας στο 
ιστορικό καφέ "Le Tilleul" και επισκεφθείτε το 
ίδρυµα Μεγκτ µε την πλούσια συλλογή έργων 
επιφανών καλλιτεχνών µοντέρνας τέχνης. Μην 
παραλείψετε να δείτε τον πίνακα του Τιντορέτο, 
"η Αγία Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας", που φυλάσσεται στην εκκλησία Conversion-de-Saint-Paul του 12ου αιώνα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.  
 
5η µέρα: Νίκαια - Σαν Τροπέ - Πορτ Γκριµώ - Νίκαια  
Πρωινή αναχώρηση για την εκδροµή µας στα µαργαριτάρια της Κυανής Ακτής. Αρχικά θα πάρουµε µια γεύση του 
ρυθµού της ζωής του jet set στο Σαν Τροπέ, καταφύγιο του Φρεντερίκο Μιστράλ, της Μπριζίτ Μπαρντώ και του 
Λουί Ντε Φινές. Κινηθείτε στα πολύβουα σοκάκια της πόλης µε τα αριστοκρατικά καφέ και τις πανάκριβες µπουτίκ, 
όπως του Christian Dior, βγάλτε φωτογραφίες στον παλιό πύργο του λιµανιού. Επόµενος µας σταθµός το Πορτ 
Γκριµώ (Port Grimaud), που θεωρείται, όχι άδικα, "η µικρή Βενετία" της Κυανής Ακτής. Είναι ένας πανέµορφος 
οικισµός µε 2.500 κτίσµατα πάνω στα κανάλια, που ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 1962. Βαρκάδες, βόλτες και beach 
bars µας περιµένουν για τον ελεύθερο χρόνο µας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.  
 
6η µέρα: Νίκαια - Κάννες - Νίκαια - Αθήνα 
Πρωινή 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. Μεταφορά στο αεροδρόµιο της 
Νίκαιας και πτήση για την Αθήνα. 



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

παραλειφθεί κάτι •Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας.  

 

Έως 12 άτοκες δόσεις 
 

Φόροι αεροδροµίων, επίναυλοι καυσίµων, check point , parking , φόροι πόλεων: + € 250  

Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 µε AEGEAN  (ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα) 

 

ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι::     

� Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΙΚΑΙΑ-ΑΘΗΝΑ µε απ΄ ευθείας πτήσεις της AEGEAN AIRLINES  
 

 

 
 

� Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας     

� Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά  

� Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει 

προγράµµατος  

� Αρχηγός-συνοδός του γραφείου µας  

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτικής για τους 

εκδροµείς έως 75 ετών  

� Φ.Π.Α. 

  

∆∆εενν  ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι::     

� Αχθοφορικά, φιλοδωρήµατα  

� Είσοδοι σε µουσεία και λοιπά αξιοθέατα  

� Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόµενο κλπ. 
 

  

ΑΑννααχχωωρρήήσσεειιςς  

6 µέρες          

 

2255  ΙΙοουυλλίίοουυ,,    

11,,  88,,  1155,,  2222,,  2299  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ,,    

55  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  

  

ΞΞεεννοοδδοοχχεείίοο  

VVIILLLLAA  

BBOOUUGGAAIINNVVIILLLLEE  33**  

  

ΞΞεεννοοδδοοχχεείίοο  
  

VVIILLLLAA    

OOTTEERROO  44**  

∆ίκλινο  795  895 

3ο άτοµο έως 12 ετών  695  795 

  

ΤΤιιµµήή  κκααττ΄́  άάττοοµµοο  

Μονόκλινο 1095 1245 

 

1η µέρα Α3 690 ΑΘΗΝΑ - ΝΙΚΑΙΑ  09.00΄ - 10.35΄ 
 

Οι πτήσεις µας 
για όλες τις 
αναχωρήσεις 

 

6η µέρα Α3 691     ΝΙΚΑΙΑ - ΑΘΗΝΑ 18.25΄ - 21.50΄ 


