
ΚΥΑΝΗΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗΑΚΤΗ -- ΜΟΝΑΚΟΜΟΝΑΚΟ

ΝίκαιαΝίκαια,, ΜονακόΜονακό,, ΕζΕζ,, ΚάννεςΚάννες,, ΣανΣαν ΠωλΠωλ ντεντε ΒανςΒανς,,

((ΑιξΑιξ--ΑνΑν--ΠροβάνςΠροβάνς,, ΜασσαλίαΜασσαλία))

ΈναΈνα ονειρικόονειρικό ταξίδιταξίδι στηνστην μεσογειακήμεσογειακή ακτογραμμήακτογραμμή τηςτης ΓαλλίαςΓαλλίας καικαι τουςτους θησαυρούςθησαυρούς τηςτης..



ΑπόΑπό τηντην ""όμορφηόμορφη ΝίκαιαΝίκαια -- NiceNice lala belle",belle", τοτο αστραφτερόαστραφτερό πριγκιπάτοπριγκιπάτο τουτου ΜονακόΜονακό καικαι τατα μαγευτικάμαγευτικά

τοπίατοπία τηςτης ΚυανήςΚυανής ΑκτήςΑκτής στηνστην ολοζώντανηολοζώντανη ΜασσαλίαΜασσαλία καικαι τοντον γαλλικόγαλλικό νότονότο μεμε τατα πανέμορφαπανέμορφα

φυσικάφυσικά τοπίατοπία!!

ΈναΈνα ταξίδιταξίδι γεμάτογεμάτο χρώματαχρώματα καικαι μυρωδιέςμυρωδιές!!!!!!

ΕξαιρετικέςΕξαιρετικές απ΄απ΄ ευθείαςευθείας πτήσειςπτήσεις μεμε AEGEANAEGEAN

ΠεριήγησηΠεριήγηση στηνστην ΝίκαιαΝίκαια,, τηντην πρωτεύουσαπρωτεύουσα τηςτης ΚυανήςΚυανής ΑκτήςΑκτής

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο δεύτεροδεύτερο μικρότερομικρότερο κρατίδιοκρατίδιο τουτου πλανήτηπλανήτη,, τοτο πριγκιπάτοπριγκιπάτο τουτου ΜονακόΜονακό

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο εργαστήριοεργαστήριο αρωμάτωναρωμάτων ΦραγκονάρΦραγκονάρ (Fragonard)(Fragonard) στοστο ΕζΕζ

ΕκδρομήΕκδρομή στοστο αριστοκρατικόαριστοκρατικό χωριόχωριό ΣανΣαν ΠωλΠωλ ντεντε ΒανςΒανς

ΔυνατότηταΔυνατότητα βραδινήςβραδινής επίσκεψηςεπίσκεψης στοστο ΜόντεΜόντε ΚάρλοΚάρλο

ΔυνατότηταΔυνατότητα εκδρομήςεκδρομής σεσε ΑιξΑιξ--ΑνΑν--ΠροβάνςΠροβάνς καικαι ΜασσαλίαΜασσαλία

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στιςστις κοσμοπολίτικεςκοσμοπολίτικες ΚάννεςΚάννες



ΜπουφέΜπουφέ πρόγευμαπρόγευμα καθημερινάκαθημερινά

ΕμπειρότατοςΕμπειρότατος ΑρχηγόςΑρχηγός--συνοδόςσυνοδός τουτου γραφείουγραφείου μαςμας

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. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο HOLIDAY
INN NICE 4* (www.holidayinn.com). 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.

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

http://www.holidayinn.com


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 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 τα
ψώνια ή τον καφέ μας. Διανυκτέρευση.

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 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 στη Νίκαια. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Νίκαια - Σαν Πωλ ντε Βανς - Κάννες -
Νίκαια
Σήμερα μας περιμένει μια υπέροχη εκδρομή. Πρώτη
μας στάση 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. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 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. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στη Νίκαια . Διανυκτέρευση

5η μέρα: Νίκαια - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.
ΣημειώσειςΣημειώσεις:: •Στο εξαήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνεται μία επιπλέον ελεύθερη μέρα •Οι ανωτέρω εκδρομές,

επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα

αναγραφόμενα •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΑναχωρήσειςΑναχωρήσεις:: 24,24, 2929 ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου,, 55 ΙανουαρίουΙανουαρίου ~~ 55,, 66 μέρεςμέρες

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)

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

Τέσσερις ή πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο HOLIDAY INN NICE 4*
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.

ΔενΔεν ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα

Είσοδοι σε μουσεία και λοιπά αξιοθέατα

Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό,

προτεινόμενο κλπ.

Τιμή κατ΄ άτομο
2244/12/12 2929/12/12 5/15/1

66 μέρεςμέρες 55 μέρεςμέρες 55 μέρεςμέρες

Δίκλινο 695 795 645

3ο άτομο έως 12 ετών 445 495 445

Μονόκλινο 945 1045 845

Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

1η μέρα Α3 690 ΑΘΗΝΑ - ΝΙΚΑΙΑ 09:20 - 11:05

5η, 6η μέρα Α3 691 ΝΙΚΑΙΑ - ΑΘΗΝΑ 11:50 - 15:20





1.1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Για το διάστημα 28/02/2021-28/02/2022, με το ασφαλιστήριο Ταξιδιωτικής ασφάλισης της ERGO

υπ’ αριθμ. 2073269757 & INTERAMERICAN, ισχύουν τα εξής:

ΠΑΡΟΧΕΣΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. Απώλεια Ζωής από ατύχημα 37.500€

2. Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα 7.500€ & Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα %

X 7.500€.

3. Ιατροφαρμακευτικές εξωνοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως 8.000€.

4. Νοσοκομειακά έξοδα από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως 14.000€.

5α. Έξοδα αποστολής φαρμάκων έως 500€ σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί

τοπικά.

5β. Βοήθημα σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου ή ταυτότητας στο εξωτερικό έως 600€.

6. Έξοδα επαναπατρισμού συνεπεία τραυματισμού, οξείας ασθένειας, έως 9.000€. Καλύπτονται

και τα έξοδα έως Β΄ βαθμού συγγένειας (έως ένα άτομο) αν απαιτηθεί.

7. Επιστροφή προκαταβολής σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην οργανωμένη
εκδρομή με Group, λόγω τραυματισμού, οξείας ασθένειας, νόσηση από COVID, θανάτου του

ταξιδιώτη ή ατόμου έως Β΄ βαθμού συγγένειας, εφόσον υπάρχει εισαγωγή σε ιδιωτική Κλινική ή

Δημόσιο Νοσοκομείο έως 1500€ (Εξαιρούνται αποζημιώσεις με βεβαιώσεις από ιδιώτες

Γιατρούς).

8. Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης έως 2.000€ στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια

του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας ή θανάτου σε μέλη οικογένειας (τέκνα, γονείς,

σύζυγοι, αδέλφια) στην Ελλάδα ή πυρκαγιάς σε κατοικία ή επαγγελματική στέγη.

9. Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από οξεία ασθένεια ή ατύχημα (έως 30 ημέρες) κατ’ άτομο

100€.

10. Έξοδα Α΄ ανάγκης διατροφής-διαμονής-μεταφοράς λόγω καθυστέρησης άφιξης των

αποσκευών άνω των 4 ωρών έως 500€.

11. Απώλεια Αποσκευών από δημόσιο μεταφορικό μέσο.

Α. Ανά αποσκευή / ταξιδιώτη έως 400€.

Β. Ανά οικογένεια έως 1.000€.

12. Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας έως 1000€.
13. Έξοδα για νομική υποστήριξη έως 3.000€.

14. Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης (πάνω από 4 ώρες μέχρι έως 100€/ Πάνω από 24

ώρες μέχρι έως 450€.

15. Προσωπική Αστική Ευθύνη Ταξιδιώτη Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημίες / Ομαδικό Ατύχημα

έως 10.000€ / 10.000€ / 10.000€.



** Για ταξίδια αξίας 1501 € και άνω καθώς και τα ατομικά ταξίδια υπάρχει ειδικός τιμοκατάλογος,

με τις χρεώσεις και αναλυτικά τις παροχές.

2.2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1α. Καλύπτονται άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας.

1β. Για ηλικίες άνω των 75 ετών, ισχύουν τα εξής:
- Έξοδα επαναπατρισμού μόνον από ατύχημα ή θάνατο.

- Απώλεια αποσκευών.

- Προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη.

- Έξοδα Α΄ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών.

- Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό
πρόβλημα υγείας σε μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα.
- Επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην
εκδρομή λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β΄ Βαθμού συγγένεια. Η εξαίρεση θα
υφίσταται για οποιοδήποτε συμβάν αφορά τον ίδιο.
- Θάνατος από ατύχημα.

- Μόνιμη Ολική ανικανότητα από ατύχημα.

- Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά άτομο.

2. Οξεία ασθένεια θεωρείται κάθε αρρώστια ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχημα και που
δεν προϋπήρχε και εμφανίστηκε στη διάρκεια του ταξιδιού.
3. Η παροχή επιστροφής της προκαταβολής δίδεται ή με την προσκόμιση νοσοκομειακών
παραστατικών ή, εφόσον δεν υπάρχει νοσοκομειακή περίθαλψη, βεβαίωση από τον ιατρό της
εταιρίας.
4. Για τις παροχές εξωνοσοκομειακών & νοσοκομειακών δαπανών καθώς και των εξόδων
επαναπατρισμού απαιτούνται πρωτότυπα παραστατικά.
5. Καλύπτονται κατ’ εξαίρεση απαιτήσεις από Τρομοκρατικές ενέργειες μόνο για τα
νοσοκομειακά-εξωνοσοκομειακά έξοδα και επαναπατρισμό.
6. Ως προϋποθέσεις για την αποζημίωση από αίτια σοβαρού τραυματισμού ή ασθένειας,
ορίζονται οι κάτωθι εναλλακτικά περιπτώσεις:
- Νοσηλεία σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο κατ’ ελάχιστο για μία διανυκτέρευση.

- One Day Clinic-One Day Surgery - Αυθημερόν νοσηλεία για επεμβάσεις-αποθεραπεία σε
ιδιωτική κλινική & κρατικό νοσοκομείο.
- Παροχή πρώτων βοηθειών για κατάγματα και σοβαρούς τραυματισμούς σε εξωτερικά ιατρεία
ιδιωτικής κλινικής ή κρατικού νοσοκομείου.
- Η Νοσηλεία ή One Day Clinic θεραπεία, ή παροχή πρώτων βοηθειών θα πρέπει να έχει
πραγματοποιηθεί από την 30η μέρα της προγραμματισμένης αναχώρησης έως την ημέρα
αναχώρησης.
- Εξαιρούνται της δυνατότητας αποζημιώσεως, απαιτήσεις με γνωματεύσεις-βεβαιώσεις
από ιδιώτη ιατρό.
7. Για την αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειας κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, συνιστούμε στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή με τον ασφαλιστικό τους φορέα για

την έκδοση της "Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας", η οποία ωστόσο είναι προαιρετική.



Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες μια προαιρετική ασφάλιση με τις καλύψεις και τα ποσά που
επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων, αποσκευών κτλ., δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις
περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων, την οποία μπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία μας με
κόστος ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς




