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Γένοβα, Μασσαλία, Βαρκελώνη, Κάννες, Νίκαια,
Μονακό, Φλωρεντία
11 ημέρες

24 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 2019
1η μέρα Πέμπτη 24.10.2019. Καβάλα – Ηγουμενίτσα. (450km). Συγκέντρωση και αναχώρηση. Μετά από
μια όμορφη διαδρομή και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις καθ’ οδόν φτάνουμε στην Ηγουμενίτσα.
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για Ιταλία στις 22:30. Διανυκτέρευση εν
πλω.
2η μέρα Παρασκευή 25.10.2019. Ανκόνα - Γένοβα (519km). Άφιξη το μεσημέρι στην Ανκόνα και
αναχώρηση για την Γένοβα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με
τη πόλη. Δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
3η μέρα Σάββατο 26.10.2019. Γένοβα - Μασσαλία (474km). Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για
το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, τη Μασσαλία. Εδώ θα δούμε τα δίδυμα κάστρα φυλάκια του Αγίου
Ιωάννη και του Αγίου Νικολάου, όπως 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 βόλτες και ψώνια. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα. Κυριακή 27.10.2019. Μασσαλία - Βαρκελώνη (507km). Πρωινό και αναχώρηση από το
ξενοδοχείο. Ακολουθώντας μια πανέμορφη διαδρομή μέσω Νιμ, Μονπελιέ, Φιγκέρες και Χιρόνα, άφιξη
στη Βαρκελώνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος στους εκδρομής για μια πρώτη
γνωριμία με το στολίδι της Καταλονίας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα. Δευτέρα 28.10.2019. Βαρκελώνη. Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο ξεκινάμε την περιήγηση μας
από το περίφημο Camp Nou, έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας Μπαρτσελόνα και από τα ιστορικότερα
γήπεδα ποδοσφαίρου της Ευρώπης. Η επίσκεψη στους εσωτερικούς χώρους και στο MESSI SPACE είναι
μια συναρπαστική εμπειρία. Συνεχίζουμε με την πλατεία της Ισπανίας, την λεωφόρο Ντιαγκονάλ, το κτίριο
Λα Πεδρέρα, την πλατεία Καταλονίας, το μνημείο του Κολόμβου στο λιμάνι, την μπαρτσελονέτα, την
Ολυμπιακή ακτή, τους δίδυμους πύργους του Ολυμπιακού λιμανιού και το φημισμένο λιμάνι της
Βαρκελώνης. Καταλήγουμε στο αριστούργημα του καταλανού αρχιτέκτονα Antony Gaudi και Μνημείο
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, την περίφημη Sangrada Familia. Πρόκειται για μια γιγαντιαία
Βασιλική που βρίσκεται υπό κατασκευή από το 1882 και δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί για πολλά χρόνια
ακόμα. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση, καφέ και φαγητό ατομικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και
διανυκτέρευση.
6η μέρα Τρίτη 29.10.2019. Βαρκελώνη. Πρωινό στο ξενοδοχείο και έπειτα θα ανεβούμε στο Φαλακρό
Βουνό, την Μοντάνια Πελάδα για να επισκεφθούμε το Park Guel, το διασημότερο πάρκο της Βαρκελώνης
που ξεκίνησε να χτίζεται από τον Gaudi το 1900. Θα θαυμάσουμε τo χρωματιστό μπαλκόνι ντυμένο με την
τεχνοτροπία trecantis, ένα είδος ψηφιδωτού από σπασμένα πλακάκια, γυαλιά και τούβλα, την αλχημική
Σαλαμάνδρα, το ροζ σπίτι, την αγορά και τέλος τα σοκολατόσπιτα εμπνευσμένα από το παραμύθι του
Χάνσελ και της Γκέτελ στη κεντρική είσοδο του πάρκου. Στη συνέχεια, χρόνος για να περιηγηθείτε στο
κέντρο της πόλης στη περιοχή της οδού Rablas τον διασημότερο πεζόδρομο της Ισπανίας, με την
αστείρευτη ζωντάνια, την αγορά λουλουδιών και τους υπαίθριους καλλιτέχνες. Μπορείτε επίσης να
επισκεφθείτε την ιστορική αγορά La Boqueria όπου επικρατεί πανδαισία χρωμάτων και γεύσεων.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

«ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Μητροπόλεως 5 - 65403 ΚΑΒΑΛΑ

Τηλ. (2510) 227456-834978 Τηλ./Fax. (2510) 834998
www.georama-travel.gr E-Mail : georama@otenet.gr
ΑΡ.ΕΙΔ.ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΟΤ 0103Ε6000002801
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ-ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ
7η μέρα Τετάρτη 30.10.2019. Βαρκελώνη - Νίκαια (663km). Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τις
Κάννες το κοσμικό θέρετρο με τα πολυτελή ξενοδοχεία όπου θα δούμε το Μέγαρο του Φεστιβάλ
Κινηματογράφου και την γνωστή λεωφόρο Κρουαζέτ. Συνεχίζουμε για τη Νίκαια, ένα από τα πασίγνωστα
θέρετρα παγκοσμίως και πρωτεύουσα της Κυανής Ακτής. Θα περιηγηθούμε στη παλιά πόλη, όπου
φιλοξενείται η αγορά των λουλουδιών, ο Καθεδρικός ναός, το Μέγαρο της Δικαιοσύνης και η Όπερα.
Συνεχίζουμε με την διάσημη πλατεία Μασενά και ολοκληρώνουμε τον περίπατο μας στην Νοτρ Νταμ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
8η μέρα Πέμπτη 31.10.2019. Νίκαια - Μονακό (21km). Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για το
Πριγκιπάτο του Μονακό, το δεύτερο μικρότερο κρατίδιο στον κόσμο. Θα ανεβούμε στον βράχο, στον οποίο
δεσπόζει το Ωκεανογραφικό Μουσείο που εμπλουτίστηκε από την συλλογή του εξερευνητή των θαλασσών
Ζακ Ιβ Κουστό, τα διαμερίσματα των Πριγκιπισσών και τους εξωτικούς κήπους. Έπειτα θα επισκεφθούμε
τον νέο-ρομαντικής αρχιτεκτονικής Καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου, όπου βρίσκονται οι τάφοι της
μακροβιότερης μοναρχικής δυναστείας όλων των εποχών, της οικογένειας Γκριμάλντι. Σε περίοπτη θέση
βρίσκονται τα μνήματα της πριγκίπισσας Γκρέις και του συζύγου της πρίγκιπα Ρενιέ Γ’. Την βόλτα μας θα
ολοκληρώσουμε στο παλάτι και έπειτα θα έχετε ελεύθερο χρόνο για ψώνια, καφέ και γεύμα ατομικά. Το
απόγευμα επιστροφή στην Νίκαια και ελεύθερος χρόνος για να τον εκμεταλλευτείτε όπως θέλετε. Δείπνο
στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
9η μέρα Παρασκευή 01.11.2019. Νίκαια - Φλωρεντία – Montecatini Terme. (439km). Πρωινό και
αναχώρηση για την πόλη των Μεδίκων και της Αναγέννησης. Θα γνωρίσουμε από κοντά την Πιάτσα ντε λα
Σινιορία, την εκκλησία Σάντα Κρότσε με τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκκιο και
την πλατεία του Καθεδρικού Ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των λουλουδιών και το Βαπτιστήριο.
Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, στο Montecatini Terme, ξακουστή
λουτρόπολη της περιοχής. Δείπνο και διανυκτέρευση.
10η μέρα Σάββατο 02.11.2019 Montecatini Terme - Ανκόνα (316km). Πρωινό στο ξενοδοχείο και
ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στη πόλη. Στη συνέχεια αναχωρούμε με προορισμό την Ανκόνα.
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους στις 17:00. Διανυκτέρευση εν πλω.
11η μέρα Κυριακή 03.11.2019 Ηγουμενίτσα - Καβάλα. Άφιξη στην Ηγουμενίτσα το πρωί και άμεση
αναχώρηση για το νησί μας με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ – ΤΡΙΚΛΙΝΟ:890 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ: +280 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤ.: + 60 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤ.: + 75 €
Περιλαμβάνει:
*Μεταφορά με κλιματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου μας. *Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη διαδρομή
Ηγουμενίτσα-Ανκόνα-Ηγουμενίτσα σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4). *8 Διανυκτερεύσεις σε
επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (1 Γένοβα, 1 Μασσαλία, 3 Βαρκελώνη, 2 Νίκαια, 1 Montecatini Terme).
*Ημιδιατροφή (εκτός πλοίου). *Ξεναγήσεις-περιηγήσεις-εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
*Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου. *Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Check point και δημοτικούς φόρους: 35 €. Ποτά, φιλοδωρήματα, εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς
χώρους και ότι αναφέρεται σαν προαιρετικό στο πρόγραμμα.

