
Καρναβάλι Νίκαιας

Κοσμοπολίτικη Κυανή Ακτή – 5ημ
Κόστος Συμμετοχής ανά Άτομο:

535,00€
  Αναχώρηση από: Όλη την Ελλάδα – Φεβρουάριος 23, 24

Η Κυανή Ακτή και το φαντασμαγορικό της Καρναβάλι, εγγυώνται ένα αξέχαστο ταξίδι! Η 
παρέλαση των Λουλουδιών, όπου παρελαύνουν άρματα στολισμένα με λουλούδια της 
περιοχής, για να ακολουθήσει ο “λουλουδοπόλεμος” από τους συμμετέχοντες, δημιουργούν 
μία μοναδική εμπειρία. Οι μονοήμερες εξορμήσεις μας, στην άγνωστη Εζ της Γαλλικής 
Ριβιέρας, το Μονακό, τη χώρα που αποπνέει πολυτέλεια και χλιδή θα εμπλουτίσουν και θα 
δώσουν χαρακτήρα στο ταξίδι μας! Θα βρεθούμε στην χρυσή Μεντόν εκεί όπου οι γαλλικές 
Άλπεις ενώνονται με τα καταγάλανα νερά της Μεσογείου και οι καλλιέργειες των πιο 
ζουμερών, νόστιμων και μυρωδάτων λεμονιών στον κόσμο ευημερούν και θα επισκεφτούμε 
ακόμη, τις Κάννες, το πρώην ψαροχώρι και πλέον απόλυτο προορισμό της αφρόκρεμας των 
καλλιτεχνών και καταλήγουμε στο Σαιν Πωλ ντε Βανς, ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα 
καστροχωρία της Cote d’ Azur, με τα μαγικά πλακόστρωτα στενά.

Το πιο πλούσιο 5ήμερο ταξίδι, για να απολαύσετε το διάσημο Καρναβάλι της Νίκαιας, με 
μοναδικές περιηγητικές εκπλήξεις. Το μοναδικό πρόγραμμα που φέρει τη σφραγίδα του 

Γούναρη 189 Πάτρα
+30 261 062 1852
+30 694 880 9970
+30 694 889 3928

info@papakonstantinou-travel.gr

Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Μιλάνο – Αθήνα με την SKY EXPRESS.
Αναχωρήσεις από όλη την Ελλάδα!
Διαμονή (3) διανυκτερεύσεων στο κεντρικότατο ξενοδοχείο Hotel Nice Riviera 4*  στη 
Νίκαια και (1) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στο Μιλάνο.
Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της 
εκδρομής.
Έμπειρος Αρχηγός – Συνοδός του γραφείου μας, που θα σας κατευθύνει καθ’ όλη την 
διάρκεια το ταξιδιού και θα σας χαρίσει την απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία.
Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου για τις μεταφορές και μετακινήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Μονοήμερες εξορμήσεις σε Εζ, Μεντόν, Μονακό, Κάννες και Σαν Πωλ Ντεβάνς για το πιο 
απόλυτο Αποκριάτικο ταξίδι γεμάτο εικόνες και θεάματα!



Papakonstantinou Travel!

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ – ΜΕΝΤΟΝ – ΝΙΚΑΙΑ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μιλάνο. Άφιξη και αναχώρηση για τη Νίκαια 
με πρώτη στάση την 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. Αργά το 
απόγευμα άφιξη στο κεντρικότατο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος 
ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ (περιήγηση πόλης) (ξενάγηση πόλης) + (ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΜΕ ΑΝΘΙΣΜΕΝΑ 
ΑΡΜΑΤΑ - ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΛΕΜΟΣ + ΒΡΑΔΥΝΗ ΦΩΤΑΓΩΓΗΜΕΝΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Νωρίς το πρωί αρχίζει η πανοραμική περιήγηση της Νίκαιας. Θα 
διασχίσουμε την Προμενάντ Ντες Αγκλαίς, το διάσημο παραλιακό δρόμο της πόλης, με τα 
υπέροχα κτίρια της Μπέλ Επόκ, όπως το Νεγκρέσκο, το Παλαί ντε λα Μεντιτερανέ, την πλατεία 
Mασενά, την βιβλιοθήκη της πόλης, το Ακρόπολις (το συνεδριακό κέντρο της πόλης)  και θα 
καταλήξουμε στον λόφο Σιμιέζ, εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία  της πόλης. Στην συνέχεια  θα 
δούμε την Όπερα, το Δημαρχείο, το Δικαστικό Μέγαρο,  το παλάτι Ρούσκα,  τον Καθεδρικό  
Ναό και θα περάσουμε από την αριστοκρατική συνοικία Σιμιέζ, με τα υπέροχα αρχοντικά  του 
19ου αιώνα  ανάμεσα στα οποία και το παλάτι Regina, κατοικία της βασίλισσας της Αγγλίας   
Βικτόρια. Θα επισκεφτούμε το Φραγκισκανό μοναστήρι από όπου θα απολαύουμε την 
υπέροχη θέα. Η συνέχεια της ημέρας είναι αφιερωμένη στο πιο φαντασμαγορικό μεσογειακό 
Καρναβάλι. Ξεκινάμε το μεσημέρι με την παρέλαση των ανθισμένων αρμάτων και του 
Λουλουδοπόλεμου. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε την φωταγωγημένη αποκριάτικη 
παρέλαση(20.30). Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ – KANNEΣ – ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕΒΑΝΣ & ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2023

Πρωινό  στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση νωρίς το πρωί για την αδιαμφισβήτητη “βασίλισσα” της 
Κυανής Ακτής, τις Κάννες, με την περίφημη Κρουαζέτ, έναν από τους πιο διάσημους δρόμους 
του κόσμου. Θα δούμε τα υπέροχα κτίρια, και τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, που 
χρονολογούνται από την εποχή της Μπελ Επόκ, καθώς και το Παλάτι του Φεστιβάλ των 
Καννών. Χρόνος ελεύθερος για καφέ, βόλτα. Εν συνεχεία θα επισκεφθούμε  ένα από τα πιο 
γραφικά χωριά της περιοχής το Σαν Πωλ Ντε Βανς μεσαιωνικό χωριό περιτριγυρισμένο  από 
τα τοίχοι του Φραγκίσκου  του Πρώτου, καταφύγιο όλων των ζωγράφων και καλλιτεχνών. 
Επιστροφή στη Νίκαια. Το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την 
τελετή λήξης του Καρναβαλιού. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΕΖ - MONAKO - ΜΙΛΑΝΟ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωριό Εζ, για να επισκεφθούμε το 
εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων Fragonard. Επόμενη επίσκεψη το κοσμοπολίτικο 
Πριγκιπάτο του Μονακό, που είναι το πιο πυκνό-κατοικημένο κράτος στον κόσμο και οι 
κάτοικοί του αποκαλούνται Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε το παλάτι 

https://papakonstantinou-travel.gr/?post_type=product&p=7568&preview_id=7568&preview_nonce=f5f3ec4790&preview=true
https://papakonstantinou-travel.gr/?post_type=product&p=7568&preview_id=7568&preview_nonce=f5f3ec4790&preview=true
https://papakonstantinou-travel.gr/?post_type=product&p=7568&preview_id=7568&preview_nonce=f5f3ec4790&preview=true
https://papakonstantinou-travel.gr/?post_type=product&p=7568&preview_id=7568&preview_nonce=f5f3ec4790&preview=true


των Μονεγάσκων, επίσημη κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου και κατοικία της βασιλικής 
οικογένειας των Γκριμάλντι από τον 13ο αιώνα, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας 
και τέλος θα επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό Μουσείο που διεύθυνε για αρκετά χρόνια ο 
διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό, και θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε περισσότερα 
από 4.000 είδη ψαριών.  Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης. Αναχώρηση για το Μιλάνο. 
Άφιξη αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΑΘΗΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο, μία σύντομη βόλτα στο Duomo και μεταφορά στο αεροδρόμιο για  
την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.

Λεπτομέρειες Πτήσεων

Τιμές & Ξενοδοχεία Εκδρομής 
• Διαμονή (3) διανυκτερεύσεων στο κεντρικότατο ξενοδοχείο Hotel Nice Riviera 4* στη Νίκαια 
και (1) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στο Μιλάνο.

Περιλαμβάνονται

ΑΘΗΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ   13.00 – 14.35
ΜΙΛΑΝΟ – ΑΘΗΝΑ   15.35 – 19.00

Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Νίκαια – Αθήνα με SKY EXPRESS.
Διαμονή (3) διανυκτερεύσεων στο κεντρικότατο ξενοδοχείο Hotel Nice Riviera 4* στη 
Νίκαια και (1) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στο Μιλάνο.
Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της 
εκδρομής.
Έμπειρος Αρχηγός – Συνοδός του γραφείου μας.
Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου για τις μεταφορές και μετακινήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά.

https://papakonstantinou-travel.gr/?post_type=product&p=7568&preview_id=7568&preview_nonce=f5f3ec4790&preview=true


Δεν Περιλαμβάνονται

 Σημειώσεις – Χρήσιμες Πληροφορίες

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ COVID-19 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 20€) 

…Απόλαυσε κάθε σου ταξίδι χωρίς άγχος. 

Ήρθε ώρα να ταξιδέψουμε ξανά! 

Το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα που ακολουθεί, διασφαλίζει εσάς & την οικογένεια σας, 

Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
Φ.Π.Α.

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων & ξενοδοχείων 215€.
Check Points 15€
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Οι τιμές για το ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΜΕ ΤΑ ΑΝΘΙΣΜΕΝΑ ΑΡΜΑΤΑ & ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΤΑΓΩΓΗΜΕΝΟ 
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ κυμαίνονται από 40€ έως 50€. Για συμμετοχή σε ένα από τα 2 καρναβάλια οι 
τιμές κυμαίνονται από 23€ έως 28€ ή 14€ χωρίς αριθμημένη θέση.
Παιδιά από 6-12 ετών 10€ σε αριθμημένη θέση (ανά παρέλαση) και 5€ χωρίς αριθμημένη 
θέση (ανά παρέλαση).

Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να 
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

1. 

Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον 
κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη από 70€ έως 90€. Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 
από 120€ έως 140€.

2. 

Γενικά τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 15.00 και παραδίδονται 
πριν τις 12.00μ.μ. ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των εκδρομέων στις 
αναφερόμενες επί του προγράμματος πόλεις.  

3. 

Παρακαλούμε όπως φροντίσετε να έχετε μαζί σας διαβατήριο εν ισχύ  ή ταυτότητα 
νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες για να ταξιδέψετε. Σε διαφορετική περίπτωση 
η ευθύνη της μη επιβίβασής σας στο αεροπλάνο βαρύνει εσάς και μόνο. Αυτό ισχύει και 
για τις περιπτώσεις στρατιωτικών και άλλων σωμάτων ασφαλείας που χρειάζονται ειδικές 
άδειες από τις υπηρεσίες τους. Αντίστοιχα ισχύει για τις περιπτώσεις αλλοδαπών όπου 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμβουλεύονται οι ίδιοι την πρεσβεία τους για τα 
απαραίτητα έγγραφα και διαδικασίες που χρειάζονται προκειμένου να ταξιδέψουν στο 
Εξωτερικό.  

4. 

Προσοχή στις αποσκευές σας. Λάβετε υπόψη ότι επιτρέπεται μόνο 1 αποσκευή ανά 
επιβάτη με μέγιστο βάρος τα 23 κιλά. Σακούλες και γυναικείες τσάντες θεωρούνται 
χειραποσκευές. Στις χειραποσκευές δεν συμπεριλαμβάνονται τα ψώνια από τα 
καταστήματα που βρίσκονται μετά τον έλεγχο των αποσκευών και προσώπων όπως και οι 
φορητοί υπολογιστές.

5. 



έναντι δύσκολων καταστάσεων που μπορεί να παρουσιαστούν τόσο κατά την διάρκεια της 
εκδρομής όσο κ’ πριν την αναχώρηση. 


