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              7 ΗΜΔΡΗ  ΔΚΓΡΟΜΗ 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ  ΝΙΚΑΙΑ 

 
 

(ΜΙΛΑΝΟ, ΝΙΚΑΙΑ, ΜΟΝΑΚΟ,ΜΟΝΣΔ 

ΚΑΡΛΟ,ΚΑΝΝΔ, ΠΑΡΜΑ) 

 
ΑΠΟ  27  ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ  ΔΩ   5  ΜΑΡΣΙΟΤ 

 

ΣΡΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΟΜΟΡΦΟΣΔΡΔ ΠΟΛΔΙ ΣΗ ΓΑΛΛΙΑ ΠΛΟΤΙΔ Δ 
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΠΟΤ ΟΔ ΦΟΡΔ ΝΑ ΣΙ ΔΠΙΚΔΦΘΔΙ 

ΚΑΝΔΙ ΓΔΝ ΣΙ ΥΟΡΣΑΙΝΔΙ. ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΥΡΟΝΙΑ ΒΡΙΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ 
ΚΟΡΤΦΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΙΜΗΔΩΝ .Η ΡΟΜΑΝΣΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑ, ΣΟ ΓΟΗΣΔΤΣΙΚΟ 

ΜΟΝΑΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΙΣΟΚΡΑΣΙΚΔ ΚΑΝΝΔ  ΔΙΝΑΙ ΑΠΟ ΣΙ ΠΟΛΔΙ ΠΟΤ 
ΓΔΝ ΣΙ ΥΟΡΣΑΙΝΔΙ ΚΑΝΔΙ ΜΔ ΜΙΑ ΦΟΡΑ !!!!!  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1ε εκέξα: ΑΝΑΥΩΡΗΗ ΓΙΑ ΗΓΟΤΜΔΝΙΣΑ-ΑΝΚΟΝΑ( ΔΝ ΠΛΩ) 

Σπγθέληξωζε θαη αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη ηεο Ηγνπκελίηζαο. Δπηβίβαζε ζην πινίν, 
άθημε ζηελ Ηγνπκελίηζα ,επηβίβαζε ζην πινίν γηα Ιηαιία ,ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο 

θαη απόπινπο γηα ην ιηκάλη ηεο Αλθόλα. Γηαλπθηέξεπζε ελ πιω.  
 

2ε εκέξα: ΑΝΚΟΝΑ– ΜΙΛΑΝΟ  
Άθημε ζηελ Αλθόλα θαη αλαρώξεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή πξωηεύνπζα ηεο Ιηαιίαο, ην 

Μηιάλν, ζπλώλπκν ηεο ηηαιηθήο κόδαο. Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.  
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3ε εκέξα: ΜΙΛΑΝΟ – ΝΙΚΑΙΑ  

Πξωηλό ζην μελνδνρείν θαη παλνξακηθή πεξηήγεζε. Θα δνύκε ην θάζηξν ησλ 

θόξηζα, ηελ Πηάηζα ληει Νηνπόκν πνπ είλαη ε θεληξηθή πιαηεία ηελ πόιεο 

θαη πήξε ην όλνκα ηεο από ηνλ επηβιεηηθό θαζεδξηθό λαό ηνπ Μηιάλνπ. Ο 

εληππσζηαθόο Καζεδξηθόο ηνπ Μηιάλνπ (Νηνπόκν ληη Μηιάλν) είλαη ε έδξα ηνπ 

αξρηεπίζθνπνπ ηεο πόιεο θαη ζεσξείηαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 

Καζεδξηθνύο Ναόο παγθνζκίσο. Χξεηάζηεθαλ 5 αηώλεο γηα λα νινθιεξωζεί ε 

θαηαζθεπή ηνπ θαη ζήκεξα είλαη ν 5νο κεγαιύηεξνο Καζεδξηθόο Ναόο ζηνλ θόζκν. Θα 

επηζθεθζνύκε ηελ Γθαιεξία Βηηόξην Δκαλνπέιε Β’, πνπ πήξε ην όλνκα ηεο από 

ηνλ πξώην βαζηιηά ηεο ελσκέλεο Ιηαιίαο. Σν θηίξην απνηειείηαη από δύν 

γπάιηλεο ζνισηέο ζηνέο θαη ζπλδέεη ηηο πιαηείεο Πηάηζα ληει Νηνπόκν κε ηελ 

Πηάηζα ληεια θάια. Η Όπεξα Λα θάια ή αιιηώο ε θάια ηνπ Μηιάλνπ, είλαη 

έλα από ηα πην γλωζηά ζέαηξα όπεξαο ηνπ θόζκνπ θαη πήξε ην όλνκα ηεο από ηελ 

εθθιεζία πνπ βξηζθόηαλ ζηελ ίδηα ζέζε, ηελ Αγία Μαξία della Scala. Αλαρώξεζε γηα 

ηελ Νίθαηα. Με ηελ άθημε καο, ζα θάλνπκε κηα παλνξακηθή πεξηήγεζε ζηε δηάζεκε 

παξαιηαθή Πξνκελάλη ληεδ Αλγθιέ, όπνπ κπξνζηά ζην μελνδνρείν «Negresco» 

έθαλε ηηο βόιηεο ηεο ε αγγιηθή αξηζηνθξαηία ηνπ 19νπ αηώλα, θαη ζα πεξπαηήζνπκε 

ζηελ παλέκνξθε Πιαηεία Μαζελά, θαη ηελ παιηά πόιε κε ην δηθαζηηθό κέγαξν, 

ηελ Όπεξα, ηνλ Καζεδξηθό ηεο Αγίαο Ρεπαξάηεο. Μεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην 

μελνδνρείν ζηε Νίθαηα. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
4ε εκέξα: 4ε κέξα: ΝΙΚΑΙΑ – ΚΑΝΝΔ – ΛΟΤΛΟΤΓΟΠΟΛΔΜΟ –ΒΡΑΓΤΝΗ 

ΠΑΡΔΛΑΗ  
Πξωηλό ζην μελνδνρείν. Νωξίο ην πξωί αλαρώξεζε γηα ηελ αδηακθηζβήηεηε 

«βαζίιηζζα» ηεο Κπαλήο Αθηήο, ηηο Κάλλεο, κε ηε ζξπιηθή Κξανπαδέη, ηελ 
παξαιηαθή ιεσθόξν κε ηνπο θνίληθεο, ηηο πιαδ, ηα μελνδνρεία ηεο Μπει Δπόθ, 

ηηο παλάθξηβεο κπνπηίθ θαη ην Μέγαξν ηνπ Κηλεκαηνγξαθηθνύ Φεζηηβάι. 
Δπηζηξνθή ζηε Νίθαηα όπνπ ζα κεηαθεξζνύκε ζηελ πιαηεία Μαζελά γηα λα 

παξαθνινπζήζνπκε ηελ παξέιαζε κε ηα αλζηζκέλα άξκαηα θαη ηνλ ινπινπδνπόιεκν 
έζηκν από ηνλ 16ν αηώλα, θαη αξγόηεξα ζα παξαθνινπζήζνπκε ηελ θωηαγωγεκέλε 

απνθξηάηηθε παξέιαζε κε ην θάςηκν ηνπ βαζηιηά θαξλάβαινπ . Δπηζηξνθή ζην 
μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε .  

 
5ε εκέξα: ΝΙΚΑΙΑ – ΜΟΝΑΚΟ – ΜΟΝΣΔ ΚΑΡΛΟ – ΠΑΡΜΑ 

Πξωηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα ην θνζκνπνιίηηθν Πξηγθηπάην ηνπ 

Μνλαθό, κε ην παιάηη ησλ Μνλεγάζθσλ, ηνλ επηβιεηηθό Καζεδξηθό Ναό ηεο 
Παλαγίαο θαη ην Ωθεαλνγξαθηθό Μνπζείν. Χξόλνο ειεύζεξνο ζην ηζηνξηθό θέληξν 

ηεο πόιεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηε δηάζεκε ζπλνηθία ηεο πόιεο-θξάηνπο, 
ην Μόληε Κάξιν, κε ην δηεζλώο γλσζηό θαδίλν. Αλαρώξεζε γηα ηελ Πάξκα 

πξωηεύνπζα ηεο επαξρίαο Πάξκα, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Δκίιηα-Ρνκάληα. Η πόιε είλαη 
γλωζηή γηα ηα αξρηηεθηνληθά ηεο αμηνζέαηα, αιιά θαη γηα ην Παλεπηζηήκην ηεο 

Πάξκαο, έλα από ηα αξραηόηεξα ζηνλ θόζκν. Η πόιε ρωξίδεηαη ζηα δύν από έλαλ 
κηθξό πνηακό, πνπ θέξεη θαη απηόο ην όλνκα Πάξκα. Σύληνκε παλνξακηθή πεξηήγεζε, 

κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

6ε εκέξα: ΠΑΡΜΑ-ΑΝΚΟΝΑ ΔΝ ΠΛΩ 
Πξωηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη ηεο Αλθόλα, όπνπ ζα 

επηβηβαζηνύκε ζην πινίν ηεο επηζηξνθήο. Ταθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο. 
Γηαλπθηέξεπζε ελ πιω.  



 

7ε εκέξα: ΗΓΟΤΜΔΝΙΣΑ – ΔΠΙΣΡΟΦΗ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑ 
Χαξείηε ηηο αλέζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ πινίνπ έωο ηελ ώξα πνπ ζα θζάζνπκε ζην ιηκάλη 

ηεο Ηγνπκελίηζαο. Άθημε θαη άκεζε αλαρώξεζε κε ην ηνπηθό πινίν γηα ηελ πόιε καο. 

ΤΕΛΟΣ  ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

ΣΙΜΗ :   495   ΔΤΡΩ κατά άτομο ςε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια 

ΡΑΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ : Για παιδιά ζωσ 12 ετϊν θ τιμι είναι 430 ευρϊ ( με τθν 
προχπόκεςθ να μοιράηονται το δωμάτιο με 2 ενιλικεσ) 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ  15  ΦΕΒΟΥΑΙΟΥ ΜΕ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 200 ΕΥΩ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
10 ΜΕΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΗΣΗ 

                           ΣΙΜΗ  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ: 180 Δπξώ ΔΠΙΠΛΔΟΝ  
 

 

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 Πνιπηειέο θιηκαηηδόκελν πνύικαλ ηνπ γξαθείνπ καο γηα ηηο κεηαθνξέο θαη κεηαθηλήζεηο 

ζύκθωλα κε ην πξόγξακκα. 
Αθηνπινϊθά εηζηηήξηα (Κέξθπξα)-Ηγνπκελίηζα – Αλθόλα – Ηγνπκελίηζα -(Κέξθπξα)                      
ζε 4θιηλεο εζωηεξηθέο θακπίλεο κε wc/ληνπο (ΑΒ4). 

    (επηβάξπλζε δίθιηλεο εμωηεξηθήο θακπίλαο  90   επξώ ην άηνκν κε επηζηξνθή) 
    (επηβάξπλζε δίθιηλεο εζωηεξηθήο θακπίλαο  75   επξώ ην άηνκν κε επηζηξνθή) 

 Γηακνλή ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία 4* (Hotel Beaurivage  Nice 4* – hotel Holiday Milan 
– Hotel City Parma ή παξόκνηα) 

 Πξωηλό θαζεκεξηλά (εθηόο πινίνπ). 

 Δθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο, όπωο αλαθέξνληαη ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο 
εθδξνκήο. 

 Έκπεηξν Αξρεγό – Σπλνδό ηνπ γξαθείνπ καο. 
 Αζθάιεηα αζηηθήο/επαγγεικαηηθήο επζύλεο. 
 Φ.Π.Α. 

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ζεάκαηα θαη γεληθά όπνπ απαηηείηαη. 
 Δίζνδνο ζην Ωθεαλνγξαθηθό Μνπζείν (15 € ελήιηθαο , παηδί έωο 12 εηώλ 8 €) 
 Checkpoint (20€) 
 Δίζνδνο γηα ην  FLOWER PARADE (26 €)  & CARNIVAL PARADE OF LIGHTS (26 €) ζε 

αξηζκεκέλεο ζέζεηο   θαη  12 €  ή  5 €  αληίζηνηρα   ρωξίο αξηζκεκέλε ζέζε. 
 Παηδηά από 6 -12 εηώλ 10 € ζε αξηζκεκέλε ζέζε (ε θάζε παξέιαζε)  θαη 5€   ρωξίο 

αξηζκεκέλε ζέζε (ε θάζε παξέιαζε). 
 Γεκνηηθνί θόξνη μελνδνρείωλ. (ην άηνκν ηε βξαδηά Μηιάλν 2€, Νίθαηα 2€ Πάξκα  3€). 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΘΔΔΩΝ ΣΟ ΛΔΩΦΟΡΔΙΟ ΒΑΔΙ ΔΙΓΙΚΗ ΚΑΡΣΔΛΑ 

 
 

Ρροςοχι ! Χρειάηεται θ καινοφρια αςτυνομικι ταυτότθτα (με τουσ λατινικοφσ χαρακτιρεσ) ι το 
καινοφριο ςασ διαβατιριο. 

 
-Δ ΚΑΘΔ ΔΚΓΡΟΜΗ, είλαη πηζαλόλ ε ζεηξά δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα 

ηξνπνπνηεζεί γηα δηάθνξνπο ιόγνπο (αξγίεο, θαηξηθέο ζπλζήθεο) ρσξίο βέβαηα λα 

παξαιεθζεί ηίπνηα από ην πξόγξακκα. 



 
                

 
ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

Το πρόγραμμα και οι όροι ςυμμετοχισ γίνονται γνωςτοί και αποδεκτοί από όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθ εκδρομι. 

Η τιρθςθ του προγράμματοσ είναι υποχρεωτικι για όλουσ, κατευκφνεται δε από τουσ 
αρχθγοφσ-ςυντονιςτζσ  που κακορίηουν ϊρεσ, αναχωριςεισ, ςτάςεισ (κ.λ.π) οι οποίοι και 
ζχουν δικαίωμα  οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ, ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ που κα είναι 
αναγκαίεσ ι ακόμα όταν κρίνουν ςκόπιμο για τθν καλυτζρευςθ τθσ εκδρομισ. 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ μζχρι  10  μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ !!! 
Οι εκδρομείσ οφείλουν ςυνζπεια ςε τόπουσ και ϊρεσ ςυναντιςεων-αναχωριςεων. Πποιοσ 
απουςιάηει ςθμαίνει ότι οικειοκελϊσ διακόπτει και επομζνωσ βαρφνεται με δικά του ζξοδα 
για τθ ςφνδεςθ του με το group. 
Η τιρθςθ του θμερθςίου προγράμματοσ ξεναγιςεων, περιθγιςεων, γευμάτων κ.λ.π δεν 
είναι υποχρεωτικι, αρκεί για οποιαδιποτε απομάκρυνςθ να ενθμερϊνεται      ο υπεφκυνοσ. 

Επίςησ ςε περιπτώςεισ αλλαγήσ απροειδοποίητων αυξήςεων ναφλων και επίναυλων, 
καταςτάςεισ εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτζρασ βίασ και λοιπζσ αντιξοότητεσ, για τισ οποίεσ 
δεν ευθφνονται οι οργανωτζσ, τότε από μζρουσ τουσ θα καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προςπάθεια για την οποιαδήποτε καλφτερη επίλυςη, πάντα προσ όφελοσ των εκδρομζων.. 

Ακυρϊςεισ γίνονται δεκτζσ 15 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ. Διαφορετικά πλθρϊνουμε 
ακυρωτικά, μζχρι 10 μζρεσ πριν το 25%, μζχρι 5 μζρεσ πριν το 50 % και μζχρι 3 μζρεσ  πριν το 
75 % επί του ποςοφ ςυμμετοχισ, μετά δε τθν τρίτθ μζρα πριν τθν αναχϊρθςθ, ΟΥΔΕΜΙΑ 
ΕΡΙΣΤΟΦΗ  Η ΑΚΥΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ. 
Διαβατιρια,ταυτότθτεσ και λοιπά πιςτοποιθτικά, υποχρεωτικά ι προαιρετικά, είναι ςτθν 
ευκφνθ του κάκε εκδρομζα χωριςτά κακϊσ και θ ευκφνθ των τοπικϊν ςυνοριακϊν 
διαδικαςιϊν. 
Κάκε εκδρομζασ μπορεί να φζρει μια αποςκευι κανονικοφ μεγζκουσ και μζχρι 25 κιλά το 
ανϊτερο, κακϊσ και μια μικρότερθ χειραποςκευι. Είδθ αξίασ κακϊσ και προςωπικά 
αντικείμενα φυλάςςονται και ταξιδεφουν με ευκφνθ των κατόχων. 
Κατά τθ διάρκεια των διαδρομϊν και ςε ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ κα γίνονται αλλαγζσ 
κζςεων, βάςθ ειδικισ ατομικισ καρτζλασ. Εντόσ των πόλεων, ςε τοπικζσ περιθγιςεισ –
ξεναγιςεισ , δεν κα υπάρχουν κακοριςμζνεσ κζςεισ πλθν των κζςεων 3-4, που εξυπθρετοφν 
αρχθγοφσ και τοπικοφσ ξεναγοφσ. 
Το γραφείο διατθρεί το δικαίωμα να ακυρϊνει οποιοδιποτε ταξίδι για λόγουσ που κατά τθν 
κρίςθ του δεν ευνοοφν τθν πραγματοποίθςθ του. Στθ περίπτωςθ αυτι οι υποχρεϊςεισ του 
γραφείου περιορίηονται ςτθν επιςτροφι και μόνο των χρθμάτων που ζχει ειςπράξει. 
Οποιοςδιποτε επιπρόςκετοσ όροσ ι τροποποίθςθ για να ιςχφει, πρζπει να γνωςτοποιθκεί 
προσ όλουσ ζγκαιρα και προ τθσ αναχϊρθςθσ τθσ εκδρομισ. 
Στθν παροφςα ΕΚΔΟΜΗ είναι πικανόν για διάφορουσ λόγουσ, θ αρχθγόσ να τροποποιιςει 
τθ ςειρά του προγράμματοσ, χωρίσ βεβαίωσ να παραλείψει τίποτα. 


