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“Silky Blue”
ΝΙΚΑΙΑ- ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ-ΓΑΛΛΙΑ
Μάρτιος 19 – 22, 2015.
Ξεκινιςτε το ταξίδι των ονειρϊν ςασ με το Mediteranian Travel ςε ςυνεργαςία
με το Mediteranian Travel Club που ςασ προςφζρει τθ δυνατότθτα να πλθρϊςετε
το ταξίδι με ειδικζσ τιμζσ, με επιπλζον εκπτϊςεισ και προτεραιότθτεσ. Αν κζλετε
τισ ομορφότερεσ διακοπζσ, τθν καλφτερθ ψυχαγωγία και τθν απόλαυςθ που
πάντα ονειρευόςαςταν, τότε πάρτε τουσ φίλουσ ςασ μάηι ςασ, διότι ζτςι
κερδίηετε πολλοφσ πόντουσ ςτο Travel Club με τθν δυνατότθτα το ταξίδι να μθν
ςασ κοςτίςει τίποτα.
Νίκαια - Η δεφτερθ μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Γαλλίασ μετά το Παρίςι, όςον αφορά τον
πλθκυςμό και τθν κίνθςθ. Είναι επίςθσ θ δεφτερθ μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Γαλλίασ
κατά μικοσ των ακτών τθσ Μεςογείου. Η Νίκαια, ιδρφκθκε περίπου το 350 π.Χ. από
Ζλλθνεσ, οι οποίοι τθν ονόμαςαν Νίκαια, από τθν ελλθνικι κεά τθσ νίκθσ, Νίκθ. Η
Νίκαια, μαηί με τθν πρώθν Cemenelum θ οποία αποτελεί πλζον μζροσ τθσ Νίκαιασ
με το όνομα φμθ, ιταν ζνα από τα ςθμαντικότερα λιμάνια τθσ ακτισ. τθ
ςφγχρονθ εποχι, είναι το κζντρο τθσ γαλλικισ Ριβιζρα, το διάςθμο Walk of the
English, τισ όμορφεσ ακτζσ και τον ευεργετικό ιλιο. Κοντά, βρίςκεται το Μόντε
Κάρλο το οποίο είναι γνωςτό ωσ ο παράδειςοσ του χαρτοπαίκτθ, αλλά και ωσ και
ενα τουριςτικό μζροσ, χάρθ ςτο ιπιο μεςογειακό του κλίμα και τα πολυτελι
ξενοδοχεία του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1θ μζρα-19.03. Άφιξθ ςτθ Νίκαια. Διαμονι ςτο επιλεγμζνο ξενοδοχείο.Ελεφκεροσ
χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
2θ μζρα-20.03. Πρωινό. Δυνατότθτα περιιγθςθσ ςτθν πόλθ (Αγγλικόσ περίπατοσ,
ξενοδοχείο Negresko, Πλατεία Garibaldi, Πλατεία Massena, Λεωφόροσ Jean
Madsen...). Δείπνο. Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Προαιρετικι
βραδινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ.
3θ μζρα-21.03. Πρωινό. Προαιρετικι περιιγθςθ ςτο Μόντε Κάρλο (πίςτα
Φόρμουλα 1, Grand Casino…). Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ.
Δείπνο. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ.
4θ μζρα-22.03. Πρωινό. Αναχώρθςθ. Σζλοσ υπθρεςιών.
*Σαξίδι Νίκαια-Μόντε Κάρλο –Σαξιδιωτικόσ Οδθγόσ:
http://www.youtube.com/watch?v=x0Pa8aIqmNI

ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ

Hotel Azurea***

WWW.HOTEL-AZUREA.COM

119 €

Hotel Premier Class**/*

www.premiereclasse.com

109 €

Hotel Formula 1*

99 €

* θμείωςθ –Για τα μζλθ του Mediteranian Travel Club αναμζνονται
ειδικζσ τιμζσ και πολλζσ άλλεσ προτεραιότθτεσ
Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο, ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια
με θμιδιατροφι (πρωινό, δείπνο).
Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Προαιρετικζσ εκδρομζσ.
•Ατομικά ζξοδα που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πακζτο

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ
•Ειςιτιρια για όλεσ τισ εκδρομζσ, περιθγιςεισ και αξιοκζατα
•Οδθγόσ για όλεσ τισ οργανωμζνεσ εκδρομζσ (τιμι ανάλογα με τθ γλώςςα)
•Μεταφορά αεροδρόμιο τθσ Νικαίασ-ξενοδοχείο - αεροδρόμιο
-OW (μονι διαδρομι) λεωφορείο εωσ 30 άτομα - 340 €
-OW (μονι διαδρομι) λεωφορείο εωσ 50 άτομα - 380 €
•Δείπνο ςε εςτιατόριο με ηωντανι μουςικι 15 - 20€ (δείπνοσ και ζνα ποτό )
•Εκδρομι ςτο Μόντε Κάρλο τιμι μεταφοράσ με λεωφορείο ανά άτομο - 12€
•Κλαμπ - 7€
ΗΜΕΙΩΗ
•Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο 7€ ανά άτομο/μζρα.
•Επιπλζον χρεώςθ για μονόκλινο δωμάτιο, ανά άτομο/θμζρα:
Hotel Azurea
*** 24€,
Hotel Premier Class * / ** 22€
Ηotel Formula 1
*
20€
•Δυνατότθτα παράταςθσ τθσ διαμονισ με χρζωςθ ανά άτομο/θμζρα:
Ηotel Azurea
***
40€,
Hotel Premier Class
* / ** 36€,
Hotel Formula 1
*
33€.
•To ακριβζσ όνομα του Ξενοδοχείου / Hostel κα ανακοινωκεί πζντε θμζρεσ πριν
τθν άφιξθ, αν δεν αναφζρεται/ονομάηεται ιδθ ςτο πρόγραμμα.
•Ο διοργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ
εκτζλεςθσ των εκδρομών και των επιμζρουσ ςτοιχείων από το πρόγραμμα, λόγω
αντικειμενικών ςυνκθκών.
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