ΒΕΝΕΤΙΑ
6 ηµέρες
Βενετία, Λιουµπλιάνα, Τεργέστη, Βερόνα, Μιλάνο, Κόµο, Λουγκάνο, Λάγκο Ματζόρε.

Αναχωρήσεις:

14, 28 Απριλίου ΄17
19 Μαΐου ’17
02, 16 Ιουνίου ΄17

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: ΑΘΗΝΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ

Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για τη Βενετία, την πόλη των δόγηδων και των καναλιών, την
πιο ροµαντική πόλη του κόσµου, χτισµένη πάνω σε 118 µικρά νησιά, που ενώνονται µε 410 περίπου
γέφυρες, που έχει ανακηρυχτεί Μνηµείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς από την UNESCO.
Άφιξη και ξενάγηση πόλης. Από το Τρονκέτο, µεταφορά εξ ιδίων µε βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο,
όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο.
Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούµε το επιβλητικό Παλάτσο των ∆όγηδων,
µια φαντασµαγορία από ροζ και λευκό µάρµαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουµε στην
Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο
Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφηµος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργηµα βυζαντινής
αρχιτεκτονικής, µε εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καµπαναριό του (Καµπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η

Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφηµο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούµε ένα από τα λίγα
εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος και αργά το απόγευµα µεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο στην περιοχή της Ηπειρωτικής Βενετίας. ∆ιανυκτέρευση.
2η µέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΤΕΡΓΕΣΤΗ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήµερα θα γνωρίσουµε µια από τις πιο νέες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τη
Λιουµπλιάνα, πρωτεύουσα της Σλοβενίας. Θα περπατήσουµε κατά µήκους του ποταµού
Λιουµπλιάνιτσκα, που περνάει µέσα από το κέντρο της πόλης, θα δούµε τις τρείς γέφυρες, το
∆ηµαρχείο, το Εθνικό Μουσείο, τη Φιλαρµονική, την Όπερα, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και το
Κάστρο της που χρονολογείται από το τον 13ο αιώνα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε την Τεργέστη, ένα
από τα µεγαλύτερα λιµάνια της Αδριατικής στα σύνορα µε την Σλοβενία. Η πόλη είναι γεµάτη µε
νεοκλασικά και Αρτ Νουβό κτίρια που µαρτυρούν το αυστριακό παρελθόν της. Στην πανοραµική
περιήγηση θα δούµε, το Παλάτι της Κυβέρνησης, την Πλατεία της Ιταλίας που είναι µία από τις
µεγαλύτερες και οµορφότερες της πόλης µε θέα προς τη θάλασσα, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Γκούστο που είναι και ο πολιούχος της πόλης και τέλος την ελληνική εκκλησία του Αγίου Νικολάου,
σηµείο όπου συνέλαβαν τον Ρήγα Φεραίο και τους συντρόφους του και τον παρέδωσαν στου Τούρκους
του Βελιγραδίου τη 1η ∆εκεµβρίου του 1797. Αργά το απόγευµα επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Το
βράδυ µεταφορά µε βαπορέτο στην ορθόδοξη εκκλησία της Βενετίας για την παρακολούθηση της
Αναστάσιµης λειτουργίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
3η µέρα ΒΕΝΕΤΙΑ – ΒΕΡΟΝΑ -ΜΙΛΑΝΟ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη ροµαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών του
Σαίξπηρ, στις όχθες του ποταµού Αδίγη. Στην κεντρική Πλατεία Μπρα θα δούµε την περίφηµη ρωµαϊκή
Αρένα, και θα συνεχίσουµε για τις όµορφες πλατείες Ντελ Έρµπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται
από άριστα διατηρηµένα µεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά θα επισκεφθούµε το «αρχοντικό των
Καπουλέτων» µε το θρυλικό µπαλκόνι της Ιουλιέτας. Νωρίς το απόγευµα άφιξη στην οικονοµική
πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση
σας για µία πρώτη γνωριµία µε την πόλη. ∆ιανυκτέρευση.
4η µέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΚΟΜΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη µαγευτική λίµνη Κόµο, η φυσική οµορφιά της οποίας
αποτέλεσε διαχρονική πηγή έµπνευσης για πολλούς συγγραφείς, ποιητές και συνθέτες, ενώ οι
επώνυµοι απολαµβάνουν τη ζωή στις αριστοκρατικές βίλες τους. Θα επισκεφθούµε την πόλη του Κόµο
που είναι αναµφισβήτητα µια από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Βορείου Ιταλίας και αποτελεί ένα
πολυτελές προάστιο του Μιλάνου, που προσφέρει χαλάρωση και αναψυχή. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούµε το Λουγκάνο µία από τις πιο όµορφες Ελβετικές πόλεις στα σύνορα µε την Ιταλία.
Επιστροφή αργά το απόγευµα στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.
5η µέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΛΑΓΚΟ ΜΑΤΖΟΡΕ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την λουλουδιασµένη Στρέζα, κοµψό θέρετρο στη Λάγκο
Ματζόρε (Μεγαλύτερη Λίµνη), όπου θα έχουµε την ευκαιρία για µια προαιρετική κρουαζιέρα στο νησάκι
Ίζολα Μπέλα, µε το εντυπωσιακό µπαρόκ παλάτι της αριστοκρατικής οικογένειας των Μποροµέι, και την
Ίζολα ντέι Πεσκατόρι (Νησί των Ψαράδων). Επιστροφή νωρίς το απόγευµα στο ξενοδοχείο µας και
απόγευµα ελεύθερο. ∆ιανυκτέρευση.
6η µέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραµική περιήγηση. Θα δούµε το κάστρο των Σφόρτσα, που χτίστηκε
τον 15ο αιώνα, πάνω στα ερείπια ενός οχυρωµατικού κτιρίου, από των Φραγκίσκο Α΄ Σφόρτσα, ∆ούκα
του Μιλάνου, που κατά την διάρκεια του 16ου και 17ου αιώνα ήταν ένα από τα µεγαλύτερα φρούρια
στην Ευρώπη. Στη συνέχεια θα µεταφερθούµε στην Πιάτσα ντελ Ντουόµο που είναι η κεντρική πλατεία
την πόλης και πήρε το όνοµα της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου. Ο εντυπωσιακός
Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόµο ντι Μιλάνο) είναι η έδρα του αρχιεπίσκοπου της πόλης και θεωρείται
ένας από τους σηµαντικότερους Καθεδρικούς Ναός παγκοσµίως. Χρειάστηκαν 5 αιώνες για να
ολοκληρωθεί η κατασκευή του και σήµερα είναι ο 5ος µεγαλύτερος Καθεδρικός Ναός στον κόσµο. Θα
επισκεφθούµε την Γκαλερία Βιτόριο Εµανουέλε Β’, που πήρε το όνοµα της από τον πρώτο βασιλιά της

ενωµένης Ιταλίας. Το κτίριο αποτελείται από δύο γυάλινες θολωτές στοές και συνδέει τις πλατείες
Πιάτσα ντελ Ντουόµο µε την Πιάτσα ντελα Σκάλα. Η Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνου,
είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσµου και πήρε το όνοµα της από την εκκλησία που
βρισκόταν στην ίδια θέση, την Αγία Μαρία della Scala. Το απόγευµα µεταφορά στο αεροδρόµιο του
Μιλάνου και πτήση επιστροφής. ‘Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευµα.

ΑΠΟ 495€ / ΑΤΟΜΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης Αθήνα – Βενετία και Μιλάνο – Αθήνα µε Aegean
Airlines.
Πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου µας για τις µεταφορές και µετακινήσεις σύµφωνα
µε το πρόγραµµα.
∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 4*. (Hotel Albatros Mestre, Holiday Inn Milano) ή παρόµοια.
Πρωινό καθηµερινά.
Μεταφορά µε βαπορέτο στην ορθόδοξη εκκλησία της Βενετίας για την παρακολούθηση της
Αναστάσιµης
Λειτουργίας στις 15/04.
Εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραµµα της εκδροµής.
Έµπειρο αρχηγός – συνοδός του γραφείου µας.
Ασφάλεια αστικής/επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•

Φόροι αεροδροµίων & επίναυλος καυσίµων.

•

Είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, Βαπορέτο Βενετίας την ηµέρα της ξενάγησης ,
θεάµατα και γενικά όπου απαιτείται.
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.
Checkpoint (15€)
∆ηµοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτοµο τη βραδιά (Βενετία 2,5€, Μιλάνο 2€ ).

•
•
•

Τιµή κατ άτοµο σε δίκλινο

495€

Τιµή σε µονόκλινο

595€

Παιδικό ( µέχρι 12 ετών)

395€

Φόροι αεροδροµίων

150€

ΠΤΗΣΕΙΣ : Αναχώρηση : A3 670 Αθήνα - Βενετία 08.20 09.40 || Επιστροφή : Α3 665 Μιλάνο –
Αθήνα 17.10 20.40
Σηµειώσεις:: Οι ξεναγήσεις, εκδροµές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και µπορεί να αλλάξει η σειρά
που θα πραγµατοποιηθούν.
Σηµειώσεις:: Για τους επιβάτες που επιθυµούν να ταξιδέψουν µε εσωτερική πτήση το επιπλέον
κόστος είναι : Από/προς Θεσσαλονίκη 70€ - 90€. Από/προς υπόλοιπα αεροδρόµια 130€ - 150 €.

