Βενετία - Μιλάνο
5 µέρες αεροπορικώς στη Βενετία - Πάντοβα - Βερόνα - Σιρµιονε - Μιλάνο.
∆ιαµονή σε ξενοδοχεία 4* µε µπουφέ πρόγευµα καθηµερινά.

Πρόγραµµα (5 µέρες)
Ηµέρα 1

Ηµέρα 2

Ηµέρα 3

Ηµέρα 4

Ηµέρα 5

Αθήνα - Βενετία
Συνάντηση στο αεροδρόµιο και πτήση µε την AEGEAN για τη πόλη των
∆όγηδων , Βενετία . Με την άφιξη περιήγηση στη Βενετία. Μεταφορά
στο Τρονκέτο όπου αναχωρούµε µε βαπορέτο για την φηµισµένη Πιάτσα
Σαν Μάρκο όπου δούµε την οµώνυµη εκκλησία µε τους πέντε θόλους το
παλάτι των ∆όγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού τις παλιές φυλακής και
την Γέφυρα των Στεναγµών . Θα επισκεφθούµε την ορθόδοξη εκκλησία
του Αγ. Γεωργίου και θα καταλήξουµε σε ένα από τα λίγα εργαστήριο
κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος και µεταφορά- τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο RUSSOTT 4* (www.russotthotels.com ).
Βενετία - Πάντοβα
Πρωινό και αναχώρηση για την φοιτητούπολη Πάντοβα. Θα δούµε το
φηµισµένο πανεπιστήµιό της , την µεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου
Αντωνίου και τέλος την Prato della Valle, µια ελλειπτική πλατεία 88.000
τετραγωνικών µέτρων, η οποία θεωρείται η δεύτερη µεγαλύτερη της
Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος.
Βενετία
Πρωινό και ήµερα ελεύθερη στη διάθεση σας στη µαγεία της Βενετίας
για βόλτες στα αξιοθέατα της. Μπορείτε να κάνετε βόλτα µε τη γόνδολα
στο Κανάλε Γκραντε, να περπατείστε στα εσωτερικά της δροµάκια µε τα
κανάλια,να επισκεφθείτε κάποιο από τα πολλά µουσεία και της
πινακοθήκες που διαθέτει . Μη λησµονήσετε να πιείτε καφέ ή Μπελίνι,
το εθνικό ποτό του Βένετο στο πασίγνωστο Φλοριάν στην πλατεία του
Αγ. Μάρκου.
Βενετία - Βερόνα - Σιρµιονε - Μιλάνο
Πρωινό και αναχωρούµε για τη ροµαντική Βερόνα τη πόλη των αιώνιων
εραστών του Σαίξπηρ για να θα θαυµάσουµε την Ρωµαϊκή Αρένα, τις
όµορφες πλατείες Ντέλε Έρµπε και Ντέι Σινιόρι και βέβαια το αρχοντικό
των Καπουλέτων µε το θρυλικό µπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στην συνέχεια
αναχώρηση για το όµορφο µεσαιωνικό Σιρµιόνε όπου και θα
περπατήσουµε στο εσωτερικό του µέρος . Χρόνος ελεύθερος για να
απολαύσετε το καπουτσίνο σας και συνεχίζουµε για τη πρωτεύουσα της
Λοµβαρδίας το Μιλάνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο DEGLI
ARCIMBOLDI 4* (www.hotelarcimboldi.it). Χρόνος ελεύθερος για να
γνωρίσετε µια από τις πιο µοδάτες πόλεις της Ιταλίας.
Μιλάνο ξενάγηση πόλης - Αθήνα
Πρωινό και θα ξεκινήσουµε για την πανοραµική ξενάγηση της πόλης
όπου θα δούµε τον µεγαλύτερο γοτθικό κτίριο της Ιταλίας το Καθεδρικό
Ναό Ντουόµο, την περίφηµη σκεπαστή στοά Γκαλλερία Βιτόριο
Εµµανουέλε του Β’, το νεοκλασικό θέατρο της Σκάλας του Μιλάνου και
το µουσείο του. Στη συνέχεια είστε ελεύθεροι για µια πρώτη µατιά στις
βιτρίνες των καταστηµάτων κατευθυνθείτε στο εµπορικό κέντρο της
πόλης Galleria Vittorio Emanuele II µε τη γυάλινη οροφή, και συνεχεία
κινηθείτε βορειοανατολικά, προς τη Via Montenapoleone και τους γύρω
δρόµους. Το µεσηµέρι µεταφορά στο αεροδρόµιο του Μιλάνου για τη
πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

Τιµοκατάλογοι
Συνδυασµός ξενοδοχείων
28/07/2017 11/08/2017 25/08/2017
εώς
εώς
εώς
01/08/2017 15/08/2017 29/08/2017
€ 495.00 € 495.00 € 495.00

∆ίκλινο
3ο άτοµο
€ 415.00
2-12 ετών
Μονόκλινο € 615.00

€ 415.00

€ 415.00

€ 615.00

€ 615.00

Περιλαµβάνονται
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ- ΒΕΝΕΤΙΑ // ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ
µε AEGEAN
Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά
Εκδροµές, περιηγήσεις & επισκέψεις ως περιγράφονται ανωτέρω
Έµπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου µας
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδροµείς ως 75
ετών
Φ.Π.Α.
Εισιτήριο για το βαπορέτο για την 1η µέρα

∆εν περιλαµβάνονται
•

Φόροι αεροδροµίου & επίναυλοι καυσίµων € 150 µε την AEGEAN.
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 µε την
AEGEAN. (αναλόγως µε τη διαθεσιµότητα), φόροι πόλεων, check
points € 20 κατ άτοµο, αχθοφορικά, φιλοδωρήµατα, είσοδοι σε
µουσεία, µνηµεία & λοιπά αξιοθέατα, και ό,τι δεν αναφέρεται στα
προσφερόµενα.

