
Καρναβάλι Βενετίας
Αεροπορικώς 4 ημέρες

1η Μέρα | Θεσσαλονίκη – Βενετία – Ξενάγηση πόλης.

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο νωρίς το πρωί και πτήση για την Βενετία. Άφιξη και αμέσως
θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο μας για το Tronchetto. Σήμερα θα γνωρίσουμε την πόλη με
τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες, την πατρίδα του Καζανόβα και του
ταξιδευτή Μάρκο Πόλο, η ίδρυση της οποίας χρονολογείται στον 5ο αιώνα. Θα
αναχωρήσουμε με βαπορέτο (εξ ιδίων κόστος) από το Tronchettoγια την περιοχή Καστέλλο
της Βενετίας 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 Δόγηδων και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου
όπου βρίσκεται ο περίφημος ομώνυμος Καθεδρικός Ναός, ένα αριστούργημα βυζαντινής
αρχιτεκτονικής με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του Καμπανίλε, ο Πύργος του
Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ για την πλατεία του Αγ.
Μάρκου, σημείο από το οποίο θα ξεκινήσει η ξενάγηση της πόλης. Η γέφυρα των Στεναγμών,
ο Πύργος του Ρολογιού, η βασιλική του Αγίου Μάρκου και η πλατεία με το παλάτι των
Δόγηδων, θα σας ενθουσιάσουν. Ολόκληρη η πόλη είναι ένα έργο τέχνης και τα κτίρια της σε
βενετσιάνικο - γοτθικό ρυθμό θα σας αφήσουν άφωνους. Ελεύθερος χρόνος για να
περπατήσετε στα γραφικά σοκάκια με τα ατέλειωτα καταστήματα, εστιατόρια και καφέ. Το
απόγευμα θα φύγουμε από την Βενετία και θα πάμε στο κοντινό Μέστρε όπου βρίσκεται και
το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση και ξεκούραση.

2η Μέρα | Βενετία – Εκδηλώσεις Καρναβαλιού.

Πρωινό και έπειτα αναχωρούμε για την Βενετία οπού θα πάρουμε το παραδοσιακό βαπορέτο
για να γνωρίσουμε από κοντά την μαγεία του καρναβαλιού. Φτάνοντας θα περπατήσουμε
μέχρι την πλατεία του Αγίου Μάρκου όπου θα αντικρίσουμε το πανέμορφο ομώνυμο
καμπαναριό, το οποίο ξεκίνησε να χτίζεται το 888 και κατέρρευσε το 1902 οπού και
ανακαινίστηκε το 1912 με την σημερινή του μορφή. Επίσης στην πλατεία, μας περιμένει μια
έκπληξη, το Flight of the Eagle που θα διεξαχθεί στις 12:00 και είναι η πτώση του
<<αετού>> από το καμπαναριό ισορροπώντας με σκοινί 99 μέτρων προς στην σκηνή που έχει
στηθεί στην πλατεία για το καρναβάλι. Αμέσως μετά, στις 14:30 θα διεξαχθεί στην πλατεία



του Αγίου Μάρκου ο διαγωνισμός των Αποκριάτικων Κοστουμιών οπού μια επιτροπή
βραβεύει την καλύτερη μεταμφίεση. Η μεταμφίεση των ανθρώπων που τώρα διεξάγεται ως
διαγωνισμός ξεκίνησε αρχικά για να κρύβει τις ορατές διαφορές μεταξύ τάξεων, θρησκειών
και φύλων. Φωτογραφηθείτε με ντόπιους καρναβαλιστές που περιτριγυρίζονται στην πόλη σε
διάφορα group με φανταχτερά κοστούμια. Μην ξεχάσετε επίσης να αγοράσετε παραδοσιακές
μάσκες καρναβαλιού που θα βρείτε μόνο στην Βενετία. Στη συνέχεια αφού θαυμάσουμε τα
αποκριάτικα κοστούμια και διασκεδάσουμε θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στην διάθεση μας για
βόλτα, φαγητό και καφέ στο κέντρο της πόλης. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο
ξενοδοχείο μας στο Μέστρε.

3η Μέρα | Προαιρετική εκδρομή στη Βερόνα και στη Λίμνη Γκάρντα – Σιρμιόνε.

Πρωινό και θα αναχωρήσουμε για τη προαιρετική εκδρομή στη Βερόνα, την πόλη του
Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Άφιξη και θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας με τη Ρωμαϊκή
αρένα, τη δεύτερη σε μέγεθος μετά το Κολοσσαίο, την πλατεία Έρμπε μία από τις
κεντρικότερες πλατείες του ιστορικού κέντρου της Βερόνας, με τα υπέροχα κτίρια και
αγάλματα. Θα δούμε επίσης το «σπίτι της Ιουλιέτας» και το μπαλκόνι στο οποίο έβγαινε για
να δει το Ρωμαίο. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το περίφημο μουσείο Castelvecchio το
οποίο περιλαμβάνει εκτός των άλλων και μία εξαίσια συλλογή μεσαιωνικών πινάκων και
πανοπλιών. Στο τέλος θα καταλήξουμε στην πλατεία San Zeno οπού μοιράζεται το
παραδοσιακό έδεσμα Gnocchi και συμβολίζει την ευμάρεια σε αντίθεση με την επιδημία του
1660 που έφερε πείνα. Ελεύθερο χρόνο για καφέ και φαγητό στη παλιά πόλη. Στη συνέχεια
αναχώρηση για τη λίμνη Γκάρντα, τη μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας. Δημοφιλής τουριστικός
προορισμός, η λίμνη σχηματίστηκε στο τέλος της Εποχής των Παγετώνων. Έχει πολλά μικρά
νησιά που είναι προσβάσιμα με καραβάκια και είναι ιδανική για σπορ όπως σκι και
ιστιοπλοΐα. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο μεσαιωνικό Σιρμιόνε, το πιο όμορφο και
δημοφιλές θέρετρο της λίμνης. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας βλέποντας το επιβλητικό
κάστρο, τη παλιά πόλη με τα πέτρινα σπίτια και τα γραφικά σοκάκια. Θα θαυμάσουμε το
σπίτι της Μαρία Κάλλας, τη βίλλα αρχαίου Ρωμαίου πλούσιου άρχοντα και τα τείχη. Έπειτα
ελεύθερος χρόνος και τέλος θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας στο Μέστρε όπου
μένουμε.

4η Μέρα | Βενετία - Πάντοβα – Πτήση επιστροφής.

Πρωινό και έπειτα αναχωρούμε για τη Πάντοβα. Η Πάντοβα είναι πάντα μια έκπληξη για τον
επισκέπτη. Τον σαγηνεύει με τον δικό της τρόπο. Άφιξη και αμέσως θα επισκεφτούμε το
Palazzo del Bo, όπου τώρα στεγάζεται η πρυτανεία, και θα συνεχίσουμε στους λιθόστρωτους
δρόμους, όπου ο μεσαιωνικός χαρακτήρας της πόλης έχει μείνει αναλλοίωτος και οι γραφικές
πλατείες ξεπηδούν η μία μετά την άλλη. Πρώτη στάση η Piazza Cavour και ίσως ένα μικρό
διάλειμμα στο café Pedrocchi, ένα από τα ιστορικότερα καλλιτεχνικά στέκια της πόλης, που
έχει φιλοξενήσει διάφορες προσωπικότητες, από τον λόρδο Βύρωνα μέχρι τον Ντάριο Φο.
Από εκεί στην Piazza dell’ Erbe, την πλατεία της λαχαναγοράς, οπού εδώ και αιώνες οι
φοιτητές συναντιούνται το απόγευμα για το σπριτς, το απεριτίφ της πόλης. Συνεχίζουμε στην
Piazza dell’ Erbe αλλά και στον κλώνο της, την Piazza della Fruta, τις οποίες χωρίζει το
Palazzo della Ragione. Στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε μέχρι την Piazza dei Signori για να
θαυμάσουμε το Palazzo del Capitaniato. Η πλατεία-σύμβολο της πόλης, ωστόσο είναι το
Prato della Valle, η δεύτερη μεγαλύτερη πλατεία στην Ευρώπη. Περιμετρικά του καναλιού
στέκουν 78 αγάλματα επιφανών Ιταλών επιστημόνων και καλλιτεχνών. Στη μία άκρη της
πλατείας στέκει η Santa Giustina τόσο επιβλητικά, καθώς από το προαύλιο της Santa
Giustina προβάλλει ξαφνικά σε έναν παράδρομο του Prato μια ακόμα πλατεία με έναν ακόμα
πιο εντυπωσιακό ναό. Είναι αυτό που στην Ιταλία αποκαλούν χαρακτηριστικά μικρό
Βατικανό, η βασιλική του Sant’ Antonio di Padova. Ελεύθερος χρόνος και το μεσημέρι



επιστροφή στην Βενετία όπου θα πάμε στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση
επιστροφής.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Καρναβαλίου:

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022:

 11:00 Διαγωνισμός Αποκριάτικων Κοστουμιών Πλατεία Αγίου Μάρκου
 15:00 Καρναβάλι στο νησί Burano.
 Καρναβάλι Κυνήγι Θησαυρού 24€
 Περιοδεία Βενετίας με ηθοποιό 29€
 Όπερα του Βέρντι La Traviata € 85
 Όπερα Fenice Battistelli Baruffe € 117
 Carnival Ball Εμφάνιση δείπνο€ 90
 Carnival Ball Magic Mirror 150€
 Casanova Καρναβάλι μυστικά€ 50
 Dinner Bal Extravaganza 460€
 Carnival Mask Workshop 54€

Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022:

 12:00 Flight of the Eagle από το καμπαναριό του Αγίου Μάρκου .
 14:30 Διαγωνισμός Αποκριάτικων Κοστουμιών Πλατεία Αγίου Μάρκου
 15:00 Καρναβάλι στο νησί Burano.
 Καρναβάλι Κυνήγι Θησαυρού 24€
 Περιοδεία Βενετίας με ηθοποιό 29€
 Opera Rossini Κουρέας της Σεβίλλης € 85
 Casanova Καρναβάλι μυστικά€ 50
 Dancing Chocolate at Splendid 130€
 Carnival Mask Workshop 54€

Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022:

 11:00 Διαγωνισμός Αποκριάτικων Κοστουμιών Πλατεία Αγίου Μάρκου
 Καρναβάλι Κυνήγι Θησαυρού 24€
 Περιοδεία Βενετίας με ηθοποιό 29€
 Εορταστικό Δείπνο Dance Ridotto 300 €
 Carnival Mask Workshop 54€
 Καρναβάλι Pub Crawl € 50
 Casanova Καρναβάλι μυστικά€ 50

Κυριακή 1 Μαρτίου 2022:

 11:00 Διαγωνισμός Αποκριάτικων Κοστουμιών Πλατεία Αγίου Μάρκου
 15:00 Διαγωνισμός Αποκριάτικων Κοστουμιών Πλατεία Αγίου Μάρκου
 16:00 Mary's Prize 2022 Πλατεία Αγίου Μάρκου
 17:00 Flight of the Lion από το καμπαναριό του Αγίου Μάρκου .



 Καρναβάλι Κυνήγι Θησαυρού 24€
 Περιοδεία Βενετίας με ηθοποιό 29€
 Καρναβάλι Pub Crawl € 50
 Casanova Καρναβάλι μυστικά € 50
 Όπερα του Βέρντι La Traviata € 85
 Carnival Ball Εμφάνιση δείπνο€ 90
 Dancing Chocolate at Splendid 130€
 Carnival Mask Workshop 54€

Περιλαμβάνονται

Αεροπορικά εισιτήρια μετ'επιστροφής με Ryanair. Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν
προαγοραστεί και η τιμή πώλησης είναι εγγυημένη μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Από την επόμενη
ημέρα οι τιμές αυξάνονται 100€ το άτομο.

Χειραποσκευή + 1 αποσκευή 10kg ανά άτομο.

Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της επιλογής σας όπως αναφέρονται στον
αναλυτικό μας τιμοκατάλογο.

Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά (στις επιλογές ξενοδοχείων με πρωινό)

Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.

Ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδίου λόγω ασθένειας COVID19 (επιστροφή όλου του
ποσού της εκδρομής).

Δεν περιλαμβάνονται

Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία, τα οποία πληρώνονται απευθείας από εσάς στο ξενοδοχείο.

Φόροι αεροδρομίου, ΦΠΑ και άλλοι φόροι: 145€.

Προαιρετική εκδρομή Βερόνα - Σιρμιόνε: Ενήλικες: 40€ - Παιδιά 2-12 ετών: 20€.

Βαπορέτο για τη Πλατεία του Αγίου Μάρκου: 20€.

Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.



Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.

Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€.

Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19

Η εταιρεία μας έχει ετοιμάσει ένα πακέτο ασφάλισης ειδικά για την περίοδο των εορτών
με σκοπό να σας προστατέψει από τον Covid-19 και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει
στο ταξίδι σας.

Σας παροτρύνουμε να κλείσετε την ασφάλειά σας μαζί με την δήλωση συμμετοχής σας
στην εκδρομή. Η ασφάλεια που σας προτείνουμε σας καλύπτει εκτός των άλλων και με
τα ακόλουθα:

 Με πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας , εάν νοσήσετε πριν την ημέρα
αναχώρησης

 Σε περίπτωση που αρρωστήσετε από Covid-19 , σας καλύπτει τα έξοδα
νοσηλείας, διαμονής και του κόστους επιστροφής πίσω στη πόλη μας .

 Τιμή ασφάλειας κατά άτομο: 15€

Χρήσιμες Πληροφορίες και Παρατηρήσεις :

 Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για
το ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε

 Μην ξεχάσετε πρίν αναχωρήσετε από το σπίτι σας, να ελέγξετε ότι έχετε πάρει μαζί
σας , όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το ταξίδι σας ( διαβατήριο / ταυτότητα ,
πιστοποιητικά εμβολιασμού , ενημερωτικό εκδρομής κ.λ.π )

 Σας προτείνουμε να επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας και να υπολογίζετε ότι
όσο πιο κοντά στο κέντρο βρίσκεται το ξενοδοχείο τόσο ακριβότερο είναι. Θα πρέπει
λοιπόν να υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης εάν θα έχετε σε μετακινήσεις εκτός
προγράμματος εκδρομής

 Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες Mastercard και Visa. Για
προμήθειες τραπεζών συμβουλευτείτε την τράπεζα σας.

 Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι πάντα σχετικώς και εξαρτάται από τις
καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα

 Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους, η τιμή αναφέρεται και στα δύο.
 Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις απαραίτητες

κρατήσεις ,σας προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή
δύο και να διευκολύνεται η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων –
περιηγήσεων

 Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και αποτελούν απλώς μια
πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε. Απαιτείται ελάχιστος αριθμός
συμμετοχής για την πραγματοποίηση τους.

 Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις (βάσει σχετικής νομοθεσίας για τα
ωράρια των οδηγών) σε τακτά διαστήματα (ανά 2 μιση ώρες περίπου) για καφέ,
φαγητό και τουαλέτα. Τα σημεία στάσεις είναι τα σύνορα καθώς και μαγαζιά πάνω
στο δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητά τους δεν είναι πάντα η καλύτερη. Σε πολλά σημεία
ζητούνται 50 λεπτά από τις καθαρίστριες στις τουαλέτες



 Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας στο λεωφορείο, καθώς
δεν είναι δυνατή η απολύμανση της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία
μολύνσεων.

 Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της χώρας
που επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Το γραφείο λειτουργεί
μόνο συμβουλευτικά.


