
Γαλλοιταλική Ριβιέρα  8 ΜΕΡΕΣ 
 

Αναχωρήσεις:  

24/7, 31/7 και 7/8, 14/8, 21/8 

Με πτήσεις της Aegean Airlines 

 

Πτήσεις 

DATE FROM TO CARRIER FLIGHT TIME 

24, 31/7 και 7, 14, 21/8 ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΘΗΝΑ AEGEAN AIRLINES Α3 7901 05:10 - 06:55 

24, 31/7 και 7, 14, 21/8 ΑΘΗΝΑ ΜΠΟΛΟΝΙΑ AEGEAN AIRLINES Α3 682 08:40 - 10:00 

31/7 και 7, 14, 21, 28/8 ΜΠΟΛΟΝΙΑ ΑΘΗΝΑ AEGEAN AIRLINES Α3 683 10:45 - 13:50 

31/7 και 7, 14, 21, 28/8 ΑΘΗΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑ AEGEAN AIRLINES Α3 7914 15:40 - 17:20 

 

Πρόγραμμα 

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΘΗΝΑ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και πτήση για τη Μπολόνια με ενδιάμεσο σταθμό. ‘Άφιξη, παραλαβή και 
αναχώρηση για τη Βενετία την πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 
410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Άφιξη 
και μεταφορά στο Τρονκέτο, απ’ όπου θα πάρουμε το βαπορέτο για την περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η Ορθόδοξη 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα 
δούμε το επιβλητικό Παλάτι των Δόγηδων, σε βενετσιάνικο και γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου 
Μάρκου, όπου βρίσκεται και ο ομώνυμος, περίφημος Καθεδρικός ναός, το καμπαναριό, ο Πύργος του Ρολογιού, η 
Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια 
κατασκευής Μουράνο. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην 
Πάντοβα. Διανυκτέρευση.  
2η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ – ΒΕΡΟΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ. Στην πανοραμική 
ξενάγηση θα δούμε μεταξύ άλλων την περίφημη Ρωμαϊκή αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, 
που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και φυσικά το «αρχοντικό των Καπουλέτων» με το 
θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Συνεχίζουμε για το Μιλάνο την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΜΟ – ΛΑΓΚΟ ΜΑΤΖΟΡΕ - ΜΙΛΑΝΟ 
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη μαγευτική λίμνη Κόμο, που αποτέλεσε διαχρονική πηγή έμπνευσης για πολλούς 
συγγραφείς, ποιητές και συνθέτες, ενώ οι επώνυμοι απολαμβάνουν τη ζωή στις αριστοκρατικές επαύλεις τους. Θα 
επισκεφθούμε την πόλη του Κόμο που αποτελεί ένα πολυτελές προάστιο του Μιλάνου και προσφέρει χαλάρωση και 
αναψυχή. Επόμενη επίσκεψη η λουλουδιασμένη Στρέζα, κομψό θέρετρο στη Λάγκο Ματζόρε, όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία για μια προαιρετική κρουαζιέρα στα νησάκια Ίζολα Μπέλα, με το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι της 
αριστοκρατικής οικογένειας των Μπορομέι, και την Ίζολα ντέι Πεσκατόρι. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση.  
4η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΝΙΚΑΙΑ 
Πρόγευμα και στην πανοραμική περιήγηση που ακολουθεί θα δούμε μεταξύ άλλων το κάστρο Σφόρτσα, ένα από τα 
μεγαλύτερα φρούρια στην Ευρώπη που χτίστηκε τον 15ο αιώνα, την κεντρική πλατεία της πόλης «Πιάτσα ντελ 
Ντουόμο» με τον ομώνυμο, επιβλητικό Καθεδρικό ναό, που θεωρείται από τους σημαντικότερους παγκοσμίως, και την 
περίφημη «Σκάλα του Μιλάνου», από τα πιο γνωστά θέατρα Όπερας του κόσμου. Ακολούθως θα αναχωρήσουμε για 
την κοσμοπολίτικη Νίκαια, πρωτεύουσα της Γαλλικής Ριβιέρας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στην 
απογευματινή πανοραμική μας περιήγηση θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο Des Anglais που εκτείνεται κατά 
μήκος της παραλίας και πήρε το όνομα της από τους Άγγλους αριστοκράτες που κατά τον 18ο αιώνα συνήθιζαν να 
περνούν εδώ το χειμώνα λόγω του ήπιου κλίματος. Θα δούμε το εμβληματικό ξενοδοχείο Negresco, θα περάσουμε 
από την κεντρική πλατεία της πόλης Μασένα με το άγαλμα του Ποσειδώνα, την πλατεία Γκαριμπάλντι και τέλος θα 
δούμε τον Καθεδρικό Ναό της Νίκαιας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
5η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ – ΚΑΝΝΕΣ - ΝΙΚΑΙΑ 
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το γραφικό μεσαιωνικό χωριό Σαν Πωλ Ντε Βανς. Περιπλανηθείτε στα γραφικά 
καλντερίμια και ανακαλύψτε τη γοητεία του. Συνεχίζουμε για την αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα» της Κυανής Ακτής, τις 
Κάννες με τη θρυλική Κραουαζέτ, την παραλιακή λεωφόρο με τους φοίνικες, τις πλαζ, τα ξενοδοχεία της Μπελ Επόκ, 
τις πανάκριβες μπουτίκ και το Μέγαρο του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Αργά 
το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο στη Νίκαια. Δείπνο και διανυκτέρευση. 



6η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ – ΕΖ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ - ΜΟΝΑΚΟ - ΝΙΚΑΙΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη μεσαιωνική πόλη Εζ, όπου θα επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων 
Fragonard. Επόμενη επίσκεψη το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό, που οι κάτοικοί του αποκαλούνται 
Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε 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 δούμε το Ωκεανογραφικό Μουσείο. Χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
7η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ – ΡΑΠΑΛΟ – ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ  
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την Ιταλική Ριβιέρα. Θα επισκεφθούμε το γραφικό Ραπάλο, και θα καταλήξουμε στη 
πανέμορφη Σάντα Μαργκαρίτα, με τα πολύχρωμα σπιτάκια και τις γραφικές πλατείες. Στη συνέχεια με καραβάκι θα 
επισκεφθούμε το κοσμοπολίτικο Πόρτο Φίνο με τα γραφικά και χρωματιστά σπίτια, τις κομψές μπουτίκ, τα μαγαζιά με 
τα ντόπια προϊόντα καθώς επίσης και με τα εντυπωσιακά γιοτ δεμένα στη μαρίνα. Αργά το απόγευμα άφιξη στη 
Μπολόνια και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
8η μέρα: ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Μπολόνια για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη 
Λάρνακα με υπέροχες αναμνήσεις από ένα εξίσου υπέροχο ταξίδι. 
 

Τιμοκατάλογος (Οι τιμές είναι ανά άτομο) 

DATES DOUBLE SINGLE TRIPLE 
CHILD 

(Under 12) 

24/7, 31/7, 21/8 €1169 €1485 €1169 €909 

7/8, 14/8 €1209 €1525 €1209 €949 

 
Περιλαμβάνονται   

 

 

 

• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Μπολόνια-Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό. 

• Φόροι Αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

• Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά. 

• Διαμονή για 7 βράδια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με μπουφέ πρόγευμα. 

• Τρία (3) δείπνα σε τοπικά εστιατόρια σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

• Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

• Τοπικός έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός / συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής. 

• Εισιτήριο Βαπορέτου στη Βενετία. 

• Διόδια και στάθμευση των λεωφορείων καθώς και τις ειδικές εισόδους σε όλες τις πόλεις. 

• Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων. 

• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. 

• Φ.Π.Α. 
 

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 

• Εισιτήριο για το καραβάκι στο Πόρτο Φίνο. 

• Φαγητό στο αεροπλάνο. 

• Ποτά στα φαγητά. 

• Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 

• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
Όροι και Πολιτική Ακύρωσης 

• Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση ποσού 50 Ευρώ για λειτουργικά 
έξοδα. 

• Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 44 και 30 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 30% της αξίας του 
ταξιδιού. 

• Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 29 και 21 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 50% της αξίας του 
ταξιδιού. 

• Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες και μέχρι την αναχώρηση, παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του 
ταξιδιού. 

• Σε περίπτωση μη παρουσίασης (no show), παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του ταξιδιού. 

• Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες , σκι, εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς 
εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι 100% της αξίας τους ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της 
ακύρωσης 


