MΙΛΑΝΟ – KOMO ΛΟΥΓΚΑΝΟ
ΛΙΜΝΕΣ Β. ΙΤΑΛΙΑΣ 5ημ.
23 – 27 Δεκεμβρίου ’17

1η μέρα, Σάββατο 23 Δεκ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΙΛΑΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη στο
Μιλάνο πρωτεύουσα της Λομβαρδίας και πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Θα δούμε το
περίφημο καθεδρικό ναό της πόλης, χτισμένο στα πρότυπα της γοτθικής αρχιτεκτονικής του 14ου αιώνα, και θα
περπατήσουμε στη γκαλέρια Βιττόριο Εμμανουέλε Β΄ με τις πολυτελείς μπουτίκ και τα σικ εστιατόρια, αφιερωμένη
στον πρώτο βασιλιά της ομόσπονδης Ιταλίας. Ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην ξακουστή Σκάλα του Μιλάνο ίσως
το θέατρο με την καλύτερη ακουστική στον κόσμο. Στη συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα , Κυριακή 24 Δεκ: ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΜΟ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μαγευτικό Κόμο, το οποίο είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο
ξεχωριστές πόλεις της Βόρειας Ιταλίας. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό του κέντρο και θα θαυμάσουμε το
καταπράσινο τοπίο που καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης Κόμο. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την

Ελβετία. Υπέροχα τοπία μας οδηγούν στο Λουγκάνο, στην πόλη που χτυπά με την ακρίβεια ελβετικού ρολογιού και
είναι χτισμένη επάνω στην ομώνυμη λίμνη. Η ομορφιά της δεν οφείλεται μόνο στη φύση, αλλά κυρίως στους
κατοίκους της, που έχουν φροντίσει να τη διατηρούν τόσο παραδοσιακή όσο και σύγχρονη. Σύντομη περιήγηση και
βόλτα στην παραλία της λίμνης. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
3η μέρα, Χριστούγεννα , Δευτέρα 25 Δεκ : ΜΙΛΑΝΟ - ΛΑΚΟ ΜΑΤΖΟΡΕ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την λουλουδιασμένη Στρέζα, πάνω στη λίμνη Λάκο Ματζόρε , την
ωραιότερη λίμνη της Βόρειας Ιταλίας που τη στολίζουν τα καταπράσινα νησιά Ιζολα Μπέλα & Ιζολα Πεσκατόρε.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
4η μέρα, Τρίτη 26 Δεκ : ΜΙΛΑΝΟ - ΤΟΡΙΝΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Τορίνο, μεγάλο καλλιτεχνικό και βιομηχανικό κέντρο της Ιταλίας, το
μικρό Παρίσι όπως το λένε οι ντόπιοι, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μπαρόκ και Art Nouveau. Εδώ γεννήθηκε η
βιομηχανία της Fiat και ο διάσημος καφέ Lavazza. Στην πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα
δούμε την Πλατεία Καστέλο που περιτριγυρίζεται από πανέμορφα κτήρια όπως το Βασιλικό Παλάτι, το Παλάτι
Madama που φιλοξενεί κατά καιρούς διάφορες εκθέσεις και το Βασιλικό ανάκτορο Palazzina di cassia di Stupinigi.
Χρόνος ελεύθερο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα, Τετάρτη 27 Δεκ : ΜΙΛΑΝΟ - (Shopping) – ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για shopping ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο
για την πτήση της επιστροφής μας.

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο

Hotel Holiday Inn North Zara Milano 585 €
Διαφορά μονόκλινου 100 €
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο

Hotel Barcelo Milano

615 €

Διαφορά μονόκλινου 140 €

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Ηράκλειο – Μιλάνο – Ηράκλειο με την Aegean απευθείας πτήση
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*.
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά και αποσκευή μέχρι 23 κιλά κατ΄άτομο.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, , θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint (15€)
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Μιλάνο 5€ Hotel Barcelo Milano / 2€ Holiday Inn North
Zara)
• Φόροι αεροδρομίων 120€

Σημειώσεις :

Ξεναγήσεις και εκδρομές, ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

ΠΤΗΣΕΙΣ με Aegean Airlines απευθείας από Ηράκλειο:
23/12/17 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΙΛΑΝΟ

Α3 4280

08:00 – 09:45

27/12/17 ΜΙΛΑΝΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ

A3 4281

20:00 – 23:30

Early booking έως 23/10 έκπτωση 150€ το ζευγάρι
Early booking έως 23/11 έκπτωση 90€ το ζευγάρι
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ θα οργανώσουμε για όλες τις εκδρομές και θα ενημερωθείτε

