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ΓΑΛΛΙΑ 

 

ΜΕΝΤΟΝ – ΝΙΚΑΙΑ – ΒΙΛ ΦΡΑΝΣ ΣΥΡ ΜΕΡ ΕΖ – ΜΟΝΑΚΟ - ΚΑΝΝΕΣ – ΑΝΤΙΜΠ – ΣΑΙΝ ΠΟΛ 

ΝΤΕ ΒΑΝΣ – ΜΟΥΖΕΝ  – ΑΒΙΝΙΟΝ – ΛΥΩΝ - ΑΝΣΙ 

 

6ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

6 ημέρες / 5 διανυκτερεύσεις 

 

από € 785 

 

Αναχώρηση 

22 Μαρτίου 2022 

 

Ένα μαγικό ταξίδι με έντονο το «άρωμα» της Κυανής Ακτής που συμπληρώνεται αρμονικά με «γεύση» από 

μεσαιωνικά χωριά και πόλεις της Προβηγκίας, συνεχίζετε με την πάντα εντυπωσιακή και γαστρονομική 

πρωτεύουσα της χώρας… Λυών και ολοκληρώνετε με επίσκεψη στη μικρή «Βενετία» των Άλπεων, την Ανσί! 

 

Ημέρα 1 (22/03/2022) 

ΑΘΗΝΑ, ΜΙΛΑΝΟ, ΜΕΝΤΟΝ, ΝΙΚΑΙΑ 

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Μιλάνο. Άφιξη, παραλαβή αποσκευών, 

επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για τη Νίκαια. Μετά την/τις όποια/όποιες απαραίτητες στάσεις 

μας και πριν την άφιξή μας στη Νίκαια θα επισκεφθούμε τη Μεντόν. Ένα γαλλικό μαργαριτάρι στις ακτές της 

Μεσογείου με τα παραδοσιακά σπίτια βαμμένα στα χρώματα της ώχρας, τα οποία είναι χτισμένα στην 

πλαγιά του βουνού και φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Χρόνος ελεύθερος και αμέσως μετά συνεχίζουμε για τον 

τελικό μας προορισμό την πρωτεύουσα της Γαλλικής Ριβιέρας, τη Νίκαια. Με την άφιξή μας θα διασχίσουμε 

την Προμενάντ Ντες Αγκλαίς (λεωφόρος των Αγγλων) τον διάσημο παραλιακό δρόμο της πόλης, με τα 

υπέροχα κτίρια της Μπελ Επόκ όπως το Νεγκρέσκο, το Παλαί ντε λα Μεντιτερανέ, την πλατεία Mασενά, τη 
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βιβλιοθήκη της πόλης, το Ακρόπολις (το συνεδριακό κέντρο της πόλης) και θα καταλήξουμε στον λόφο 

Σιμιέζ εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία της πόλης. Στη συνέχεια θα δούμε την Όπερα, το Δημαρχείο, το 

Δικαστικό Μέγαρο, το παλάτι Ρούσκα, τον Καθεδρικό Ναό, και θα περάσουμε από την αριστοκρατική 

συνοικία Σιμιζιέ, τα υπέροχα αρχοντικά του 19ου αιώνα ανάμεσα στα οποία και το παλάτι Regina, κατοικία 

της βασίλισσας της Αγγλίας Βικτόρια. Αργά το απόγευμα μεταφορά μας στο ξενοδοχείο και παραλαβή 

δωματίων (check in). Βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 2 (23/03/2022) 

NIKAIA, ΒΙΛΦΡΑΝΣ ΣΥΡ ΜΕΡ, EZ, MONAKO 

Πρωινό και χρόνος ελεύθερος. Το μεσημέρι αναχώρηση και πρώτη στάση στη «μικρή» παραλιακή πόλη της 

Βιλφράνς-συρ-Μερ, με μια βόλτα τόσο στο παλιό γραφικό λιμάνι όσο και στην παλιά πόλη. Συνεχίζουμε τη 

διαδρομή μας με επόμενη στάση το Μεσαιωνικό χωριό της Εζ, του οποίου η περιήγηση συνδυάζεται για 

όσους το θελήσουν και με επίσκεψη στο εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων Fragonard. Αμέσως μετά θα 

συνεχίσουμε τη διαδρομή μας και θα καταλήξουμε στο μικρό Πριγκιπάτο του Μονακό και το Μόντε Κάρλο, 

όπου 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 (πιθανόν να δούμε την αλλαγή 

φρουράς) και είσοδος στον Καθεδρικό ναό που είναι θαμμένη η Γκρέυς Κέλλυ. Χρόνος ελεύθερος για 

φαγητό και χαλάρωση. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας. 

 

Ημέρα 3 (24/03/2022) 

ΝΙΚΑΙΑ, ΣΑΙΝ ΠΟΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ, ΜΟΥΖΕΝ, ΚΑΝΝΕΣ, ΑΝΤΙΜΠ 

Αμέσως μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε με το λεωφορείο μας για ένα από τα πιο γραφικά χωριά της 

περιοχής το Σαν Πωλ Ντε Βανς μεσαιωνικό χωριό περιτριγυρισμένο από τα τείχη του Φραγκίσκου του 

Πρώτου, καταφύγιο όλων των ζωγράφων και καλλιτεχνών. Συνεχίζουμε με ένα ακόμα μεσαιωνικό χωριό το 

Μουζέν, του οποίου οι φυσικές καλλονές θα σας καταπλήξουν, αφού πρόκειται για ένα χωριουδάκι που 

περιβάλλεται από πράσινο και η αρχιτεκτονική του μας μεταφέρει στην εποχή των ιπποτών. Εδώ έζησε ο 

Πικάσο τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής του. Αμέσως μετά θα περιηγηθούμε στην αδιαμφισβήτητη 

«βασίλισσα» της Κυανής Ακτής, τις Κάννες με την περίφημη Κρουαζέτ, έναν από τους πιο διάσημους 
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δρόμους του κόσμου. Θα δούμε τα υπέροχα κτίρια, και τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, που χρονολογούνται 

από την εποχή της Μπελ Εποκ, καθώς και το Παλάτι του Φεστιβάλ των Καννών. Και η ημέρα μας θα κλείσει 

με την τελευταία μας στάση στην Αντίμπ (αρχαία Αντίπαλη), την οποία θα εξερευνήσουμε περπατώντας στα 

γραφικά σοκάκια της. Θα περάσουμε από το παζάρι, από το μουσείο του Πικάσο (εξωτερικά), το σπίτι του 

Καζαντζάκη (εξωτερικά), τις συντεχνίες των βαφέων, ραπτών και βυρσοδεψείων, το αρχαιολογικό μουσείο 

με τις ελληνορωμαϊκές αρχαιότητες (εξωτερικά). Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Βράδυ 

ελεύθερο. 

 

Ημέρα 4 (25/03/2022) 

NIKAIA, ΑΒΙΝΙΟΝ, ΛΥΩΝ 

Πρωινό, παράδοση δωματίων και αναχώρηση για την Αβινιόν. Η πρωτεύουσα του νομού Βωκλύζ, χτισμένη 

στις όχθες του Ροδανού ποταμού, γνωστή ως έδρα των 7 παπών γαλλικής καταγωγής την περίοδο 1309-

1377. Με την άφιξή μας θα περιηγηθούμε στο ιστορικό της κέντρο, όπου θα δούμε το Παπικό Παλάτι και το 

Επισκοπικό Συγκρότημα που είναι και το μεγαλύτερο σε όγκο γοτθικό κτίσμα στην Ευρώπη, την πλατεία του 

Δημαρχείου και την περίφημη Γέφυρα της Αβινιόν. Χρόνος ελεύθερος. Το μεσημέρι αναχώρηση για Λυών. 

Άφιξη στο ξενοδοχείο και παραλαβή δωματίων (check in). Βράδυ ελεύθερο και ευκαιρία για μια πρώτη 

«γνωριμία» με το κέντρο της πόλης. 

 

Ημέρα 5 (26/03/2022) 

ΛΥΩΝ 

Μετά το πρωινό μας θα ξεναγηθούμε στην πόλη της Λυών η οποία είναι η 3η μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας 

και θεωρείται η γαστρονομική «πρωτεύουσα» της χώρας. Η περιήγηση θα ξεκινήσει από το σύγχρονο 

κέντρο της πόλης με πρώτη στάση τη διάσημη πλατεία Μπελανκούρ, μία από τις μεγαλύτερες πλατείες της 

Γαλλίας και σημείο αναφοράς της πόλης. Ακολουθούν οι κεντρικοί εμπορικοί πεζόδρομοι της πόλης και τα 

εμβληματικά δημόσια κτίρια του Δημαρχείου, της Όπερας και του Μουσείου Καλών Τεχνών, εδώ που είναι 

το πνευματικό και διοικητικό της κέντρο. Κατηφορίζοντας νότια θα φθάσουμε στη συμβολή των δύο 

ποταμών, στη La Confluence, για να θαυμάσουμε το διάσημο ομώνυμο μουσείο με τη φουτουριστική 

αρχιτεκτονική. Συνεχίζουμε με την παλιά ιστορική πόλη με τα γραφικά στενά, τον γοτθικού ρυθμού 

Καθεδρικό Ναό και ενδιαφέροντα μεσαιωνικά κτίρια. Τέλος, η ανάβασή μας στο λόφο του Φουρβιέρ, θα 
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μας οδηγήσει στην καρδιά της ρωμαϊκής πόλης με τα ερείπια του Αρχαίου Θεάτρου και του Ωδείου και 

αμέσως μετά στην εντυπωσιακή Βασιλική της Παναγίας του Φουρβιέρ που δεσπόζει της πόλης, όπου και θα 

απολαύσουμε την υπέροχη πανοραμική της θέα. Απόγευμα ελεύθερο. 

 

Ημέρα 6 (27/03/2022) 

ΛΥΩΝ, ΑΝΣΙ (ΑNNECY), ΓΕΝΕΥΗ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό και άμεση αναχώρηση για την Aνσί (Annecy). Μια κουκλίστικη πόλη βγαλμένη από παραμύθι, μια 

μικρογραφία της Βενετίας που διασχίζεται από τον ποταμό Thiou δημιουργώντας πολλά κανάλια. 

Περιήγηση στην παλιά πόλη και χρόνος ελεύθερος. Νωρίς το μεσημέρι μεταφορά μας στο αεροδρόμιο της 

Γενεύης και απευθείας πτήση για Αθήνα. Άφιξη στο Eλ. Βενιζέλος αργά το απόγευμα. 

 

Τιμές ανά άτομο: 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ 

22/3/22 6 

Holiday Inn Express Grand Arenas Nice (3*) 

Crowne Plaza Lyon – Cite International (4*) 
€ 785,00 € 935,00 

Crowne Plaza Nice Grand Arenas (4*) 

Crowne Plaza Lyon – Cite International (4*) 
€ 845,00 € 985,00 

 

Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean Airlines & Swiss Air 

2. Όλοι οι φόροι αεροδρομίων 

3. Mία (1) αποσκευή έως 23 κιλά, μία (1) χειραποσκευή έως 8 κιλά & 1 προσωπικό αντικείμενο  

4. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στη Νίκαια (in 22/3 out 25/3) 

5. Δύο (2) διανυκτερεύσεις στη Λυών (in 25/3 out 27/3) 

6. Πρωινό καθημερινά 
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7. Όλες οι ξεναγήσεις, εκδρομές & περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με ελληνόφωνο ξεναγό 

8. Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

9. Ενημερωτικά έντυπα 

10. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Εισιτήρια σε μουσεία, μνημεία, αξιοθέατα, μέσα μεταφοράς (όπου και αν αυτό απαιτείται) 

2. Δημοτικός φόρος διαμονής (2-3€ ανά άτομο/διανυκτέρευση) 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ATH ΜXP 22MAR A3 660 08:35 10:10 

GVA ATH 27MAR LX 1822 15:40 19:25 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

➢ Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται μόνο με προκαταβολή ίση με το 30% του συνολικού κόστους, η 

οποία είναι μη επιστρέψιμη 

➢ H εξόφληση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο 15 ημέρες πριν την αναχώρηση 

➢ H εκδρομή είναι ανεξάρτητη από τυχόν μεταβολές – ακυρώσεις των όποιων ειδικών γεγονότων 

όπως αγώνες, συναυλίες, εμπορικές εκθέσεις κ.ά. συμπίπτουν με αυτή και καμία αλλαγή δεν 

προβλέπεται στις ημερομηνίες του προγράμματος (χωρίς χρέωση) για οποιοδήποτε λόγο 

➢ Με τη συμμετοχή σας στην εκδρομή αποδέχεστε τους παραπάνω όρους 

 

Σημειώσεις: 

• Στα περισσότερα ξενοδοχεία το τρίκλινο δωμάτιο είναι ουσιαστικά δίκλινο με προσθήκη τρίτης 

κλίνης. Ως εκ τούτου, μειώνεται ο ελεύθερος χώρος του δωματίου 

• Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές 

στην Ευρώπη 
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