Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη
manessistravel.gr

Οι άγνωστες γωνιές της Νοτιοδυτικής Γαλλίας,

Ο ΔΡΌΜΟΣ ΤΗΣ
ΛΕΒΆΝΤΑΣ
Μασσαλία, Κασίς, Αιξ αν Προβάνς, Αβινιόν, Οροπέδια με λεβάντες,
Γκορντ, Χωριό Βorries, Αββαείο Notre-Dame de Senanque, Αρλ,
Καρκασόν, Τουλούζη, Μπορντώ/Μουσείο Κρασιού “La Cité du Vin”
Μία πανδαισία χρωμάτων κι αρωμάτων αναδύεται
κάθε καλοκαίρι από την Προβηγκία. Μια εκπληκτική
μωβ θάλασσα από λεβάντες πάνω σε λόφους που
μοιάζουν με κύματα, παρασύρουν όλες τις αισθήσεις!
Ένα μοναδικό σε ενδιαφέροντα και εντυπώσεις
ταξίδι, ιδιαίτερα προσεγμένο και σχεδιασμένο σε
άγνωστες περιοχές της Νοτιοδυτικής Γαλλίας, με
καστροπολιτείες, μεσαιωνικά χωριά και πλούσια
πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία και σε παγκοσμίως
γνωστούς γαστρονομικούς παραδείσους!!!
Από το λιμάνι της Μασσαλίας μέχρι την Τουλούζ,
την Αρλ, την Αβινιόν, την Καρκασόν και το
Μπορντώ, ακολουθήστε μας σε ένα εκπληκτικό
οδοιπορικό, ανακαλύπτοντας μερικές από
τις πιο όμορφες περιοχές της χώρας.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΜΑΣΣΑΛΙΑ,
ΜΠΟΡΝΤΩ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES
• Επτά διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*: Δύο (2) στην Μασσαλία,
Δύο (2) στην Αβινιόν, Μία (1) στην Τουλούζη, Δύο (2) στο Μπορντώ
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Μεταφορές, επισκέψεις, ξεναγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
• Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων,
check points, parking, φόροι πόλεων,
ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλεια COVID
για ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 400
• Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις:
€ 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται
ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

Μπαγιέ

Καέν

Ντωβίλ
Τρουβίλ
Ονφλέρ

1η µέρα:
Αθήνα - Μασσαλία
2η μέρα:
Μασσαλία - Κασίς, Περιήγηση, μίνι Κρουαζιέρα Μασσαλία   
3η μέρα:
Μασσαλία - Αιξ αν Προβάνς - Αβινιόν
4η μέρα:
Αβινιόν, Οροπέδια με Λεβάντες, Μουσείο της
Λεβάντας, Γκορντ, Χωριό Bories, Αββαείο του Σενάνκ
5η μέρα:
Αβινιόν - Αρλ - Καρκασόν - Τουλούζη
6η μέρα:
Τουλούζη - Μπορντώ
7η μέρα:
Μπορντώ, Μουσείο κρασιού La Cité du Vin
8η μέρα:
Μπορντώ - Αθήνα
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TRAVEL AT A GLANCE:
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Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα Αθήνα - Μασσαλία: 13:25 - 15:15 / Α3 694
8η μέρα Μπορντώ - Αθήνα: 16:25 - 20:35 / Α3 645

Κασίς

• Απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES
• Δύο διανυκτερεύσεις και περιήγηση στην
πρωτεύουσα της Προβηγκίας, τη Μασσαλία
• Περιήγηση στο μικρό γραφικό χωριό Κασίς,
στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Καλάνκ
και μίνι Κρουαζιέρα για να απολαύσουμε
τα λευκά φιόρδ της Μεσογείου
• Περιήγηση στην μαγευτική Αιξ αν Προβάνς,
την γενέτειρα του ζωγράφου Πωλ Σεζάν
• Δύο διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στην
αριστοκρατική Αβινιόν, που υπήρξε παπική έδρα
κατά τον 14ο αιώνα
• Διαδρομή κατά μήκος του Δρόμου της
Λεβάντας (“Route de la Lavande”)
• Επίσκεψη στο Μουσείο της Λεβάντας
(Musée de la Lavande)
• Επίσκεψη στο σκαρφαλωμένο στην κορυφή
του λόφου μεσαιωνικό χωριό Γκορντ, ένα
από τα πιο όμορφα χωριά της Γαλλία

• Επίσκεψη στο χωριό Bories με
τα μοναδικά πέτρινα σπίτια
• Επίσκεψη στο υπέροχο Αβαείο του Σενάνκ
(Notre-Dame de Sénanque) του 12ου αιώνα
• Επίσκεψη στην πανέμορφη Αρλ, στην οποία
έζησε ο Βαν Γκονγκ και δημιούργησε μεγάλο  
μέρος του έργου του
• Περιήγηση στην παραμυθένια καστροπολιτεία
Καρκασόν, από τις λίγες μεσαιωνικές πόλεις
που διατηρούν την αυθεντική τους οχύρωση
• Μία διανυκτέρευση και περιήγηση στην Τουλούζη,
την τέταρτη σε μέγεθος πόλη της Γαλλίας
• Δύο διανυκτερεύσεις και περιήγηση  στο
Μπορντώ, το καμάρι της Νοτιοδυτικής
Γαλλίας και πρωτεύουσα της Ακουιτανίας
• Επίσκεψη στο μουσείο του κρασιού “La Cité du Vin”
• Εμπειρότατος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Αναχωρήσεις: 2, 16 Ιουλίου

8 μέρες από

1095€
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