
 

ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ – ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ-
ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ 

5 Ημέρες 
 1η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΛΑΝΟ-ΣΑΝ ΡΕΜΟ-ΝΙΚΑΙΑ 
  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στις 10.00 το πρωί και απευθείας 
πτήση για το αεροδρόμιο ΜΑΛΠΕΝΣΑ του Μιλάνου. Άφιξη και αναχώρηση για 
την Νίκαια, πρωτεύουσα της Κυανής Ακτής, γνωστή στους γαλλομαθείς ως Cote 
d' Azur (Κοτ ντ' Αζούρ), με ενδιάμεση στάση στην πρωτεύουσα της Ιταλικής 
Ριβιέρας, το Σαν Ρέμο. Έχει την ονομασία 'πόλη των λουλουδιών' εξαιτίας των 
πολυτελών του κήπων και των πολύχρωμων παρτεριών με λουλούδια στους 
λόφους που περιβάλλουν την πόλη. Μεταξύ των αξιοθέατων που θα δείτε είναι η 
La Pigna, το πιο παλιό τμήμα της πόλης. Εκεί μπορείτε να περπατήσετε στα στενά 
σοκάκια της μεσαιωνικής πόλης, μέχρι την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, στον 
Ρωμανο-Γοτθικό Καθεδρικό του San Siro, και το Παλάτι του Δούκα 'Borea 
D'Olmο'. Αν σας αρέσουν τα ψώνια, μη χάσετε τις μπουτίκ και τα τοπικά μαγαζιά 
που μπορείτε να βρείτε στο κέντρο της πόλης. Άφιξη στην Νίκαια το απόγευμα, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και βράδυ ελεύθερο για να θαυμάσετε την πόλη 
με την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα ή να κάνετε ένα περίπατο στην Promenade des 
Anglais, έναν από τους ομορφότερους και πιο ξακουστούς παραλιακούς δρόμους 
στον κόσμο. Διανυκτέρευση. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΝΙΚΑΙΑ CITY TOUR-KANNES 
   
Ξεκινάμε σήμερα την ημέρα μας με πανοραμική ξενάγηση στη Νίκαια, που 
περιλαμβάνει το κέντρο της πόλης και την ειδυλλιακή περιοχή κατά μήκος της 
περίφημης Promenade des Anglais, στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Σαλεγιά 
και στην παλιά Νίκαια (πρόποδες ακρόπολης) με τις δεκάδες εστιατόρια και 
γραφικά καφέ.  Συνεχίζουμε για την Γκρας, τη Μέκκα της Γαλλικής 
αρωματοποιίας και στο τοπικό αποστακτήριο της αρωματοποιίας και παρασκευής 
καλλυντικών Fragonard, πασίγνωστα σε όλο τον κόσμο.   Στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε προς τις Κάννες, την πιο διάσημη λουτρόπολη της Κυανής 
Ακτής, η πόλη μύθος της 7ης Τέχνης. Θα κάνουμε τη βόλτα μας στην περίφημη 
Croisette για να πάρουμε μία αίσθηση από το άρωμα αυτής της μοναδικής πόλης. 
Συνεχίζοντας βλέπουμε το γνωστό κτίριο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, την 
παραλιακή Κρουαζέτ με τους φοίνικες, τη Rue St. Antoine και τα πολυτελή 
ξενοδοχεία. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να διασχίσουν με τραινάκι το Ιστορικό 
Κέντρο και να αναρριχηθούν ως την κορυφή του λόφου Suquet για να 
απολαύσουμε και να απαθανατίσουμε την όμορφη θέα σε μια πανοραμική 
φωτογραφία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Νίκαια. Διανυκτέρευση. 



 

3ηΗΜΕΡΑ: ΝΙΚΑΙΑ-ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΣΑΙΝ ΤΡΟΠΕ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ) 
   
Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο σας προτείνουμε εκδρομή στα μαργαριτάρια 
της Κυανής Ακτής. Αρχικά θα πάρουμε μια γεύση του ρυθμού της ζωής του jet set 
στο Σαιν Τροπέ, καταφύγιο του Φρεντερίκο Μιστράλ, της Μπριζίτ Μπαρντώ και 
του Λουί Ντε Φινές. Κινηθείτε στα πολύβουα σοκάκια της πόλης με τις 
πανάκριβες μπουτίκ και τα αριστοκρατικά καφέ, όπως του Christian Dior, και 
βγάλτε φωτογραφίες στον παλιό πύργο του λιμανιού. Στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε στη  Μασσαλία (Marseille), τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 
Γαλλίας μετά το Παρίσι και το τρίτο σημαντικότερο λιμάνι της Ευρώπης. 
Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στην πόλη, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατά της, όπως τη βασιλική Νοτρ Νταμ 
ντε λα Γκαρντ (Notre-Dame de la Garde), που είναι για τη Μασσαλία ότι περίπου 
η Sacré-Coeur της Μονμάρτρης για το Παρίσι. Από το ύψωμα του ομώνυμου 
λόφου θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα στη μεσογειακή μεγαλούπολη.  Μετά 
την περιήγηση μας χρόνος για βόλτα και ψώνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 
στη Νίκαια. 
 
 
4η ΗΜΕΡΑ:  ΝΙΚΑΙΑ-ΜΟΝΑΚΟ-ΜΕΝΤΟΝ-ΜΙΛΑΝΟ 
  
Πρωινή αναχώρηση για να γνωρίσουμε την ανατολική περιοχή της Κυανής Ακτής. 
Πρώτος σταθμός μας το μικρό Πριγκιπάτο του Μονακό και το Μόντε Κάρλο. 
Άφιξη και ξενάγηση γνωριμίας με το Μόντε Κάρλο. Θα ανεβούμε με 
ανελκυστήρες στην κορυφή του λόφου, δίπλα στο Ωκεανογραφικό Μουσείο Ζακ 
Υβ Κουστώ (είσοδος προαιρετική, λόγω του μεγάλου χρόνου που απαιτείται για 
την επίσκεψη) και τους εξωτικούς κήπους. Εξωτερική επίσκεψη του παλατιού των 
Γκριμάλντι, όπου πιθανόν να δούμε και την αλλαγή φρουράς. Είσοδος στον 
καθεδρικό ναό, στον οποίο βρίσκεται η τελευταία κατοικία της Γκρέης Κέλλυ και 
στη συνέχεια θα απαθανατίσουμε τη δύση του ήλιου με τη φαντασμαγορική θέα 
της μαρίνας με τις πολυτελείς θαλαμηγούς της. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε 
για την παραθαλάσσια ‘’άγνωστη’’ γωνιά της Γαλλικής Ριβιέρας. Ανάμεσα στα 
βουνά και τα δροσερά νερά της Μεσογείου, το Μεντόν είναι η τελευταία πόλη στη 
Γαλλική Ριβιέρα πριν τα ιταλικά σύνορα. Τα παραδοσιακά σπίτια βαμμένα στα 
χρώματα της ώχρας της είναι χτισμένα στην πλαγιά του βουνού και κατεβαίνουν 
προς τη θάλασσα. Το Μεντόν είναι φημισμένο για το ιδιόμορφο φεστιβάλ που 
διοργανώνει κάθε χρόνο από το 1896, με πρωταγωνιστές τα μυρωδάτα λεμόνια 
που καλλιεργούνται εκεί. Αποτελούν σύμβολο του και κάθε Φεβρουάριο οι δρόμοι 
γεμίζουν με γιγαντιαίες κατασκευές από εσπεριδοειδή σε διάφορα σχήματα, 
προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες. Συνεχίζουμε για το Μιλάνο, για να 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. 
 



 

 
5η ΗΜΕΡΑ: ΜΙΛΑΝΟ CITY TOUR-ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
  
Σήμερα η μέρα μας θα είναι λίγο πιο ξεκούραστη, χωρίς πολλά χλμ, αφιερωμένη 
στην φημισμένη πόλη. Θα ξεκινήσουμε με ξενάγηση πόλης όπου θα δούμε το 
Castello d’Angelo, τις εμπορικές οδούς Dante και Vittorio Emmanuelle II, την 
περίφημη Σκάλα, το χρυσό τετράγωνο της μόδας, το Δημαρχείο και το 
εντυπωσιακό Ντουόμο. Στη συνέχεια επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο για το 
αεροδρόμιο. 


