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Βενετια - Λιμνεσ β. Ιταλιασ - μιλανο
Η Βενετία του έρωτα και το Μιλάνο της φινέτσας

6
 ΗΜΕΡΕΣ

1η Ημέρα
ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ, ΤΡΕΒΙΖΟ, ΜΕΣΤΡΕ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αφού <περάσουμε> 
τον απαραίτητο έλεγχο εγγράφων αναχωρούμε για την πτήση μας 
προς το Τρεβίζο (Βενετία). Άφιξη, γνωριμία με το συνοδό μας και 
επιβίβαση στο λεωφορείο μας για να ξεκινήσουμε την περιήγηση 
μας στην “Πόλη του νερού’’. Tο Τρεβίζο περιστοιχίζεται από 
βενετσιάνικα τείχη που χρονολογούνται από το 1515, ενώ η 
μαρμάρινη πύλη Πόρτα Σαν Τομάζο αποτελεί τη βόρεια είσοδο για 
την πόλη και είναι διακοσμημένη με ένα φτερωτό λιοντάρι. 
Πανέμορφα κανάλια, καταπράσινα τοπία και αμπελώνες, γραφικές 
πλατείες και μεσαιωνικά κτίρια συνθέτουν μια μαγική εικόνα και 
υπόσχονται μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για το Μέστρε, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας και 
κατόπιν ακολουθεί μια υπέροχη πρώτη βόλτα με τα πόδια στα 
σοκάκια της Βενετίας, την οποία θα προσεγγίσουμε με αστικό τράμ. 
Χρόνος ελεύθερος για δείπνο, επιστροφή με τα πόδια και το τραμ 
στο ξενοδοχείο μας.

2η ΗΜΕΡΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην Γαληνοτάτη, όπως 
ονομαζόταν η Βενετία κατά την περίοδο της κυριαρχίας της. Θα 
γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 
γέφυρες, την πατρίδα του Καζανόβα και του ταξιδευτή Μάρκο 
Πόλο. Μεταφορά στο Τρονκέτο, απ’ όπου αναχωρούμε με βαπορέτο 
για τη φημισμένη Πιάτσα Σαν Μάρκο. Εκεί, θα δούμε την ομώνυμη 
εκκλησία με τους πέντε τρούλους, το περίφημο παλάτι των 
Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού, και την περίφημη Γέφυρα των 
Στεναγμών. Χρόνος ελεύθερος για καφέ ή κοκτέιλ Μπελίνι, το 
εθνικό ποτό του Βένετο, στο πασίγνωστο Φλοριάν στην πλατεία του 
Αγίου Μάρκου. Μπορείτε να επισκεφθείτε κατ’ ιδίαν με καραβάκι 
ένα από τα νησάκια Burano και Murano που βρίσκονται κοντά στην 
Βενετία. Στη βόλτα σας αυτή στο Burano θα σας εντυπωσιάσουν τα 
πολύχρωμα σπιτάκια και στο Murano θα δείτε  τη διαδικασία 
παρασκευής γυαλιού στα σχετικά εργαστήρια.  Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.

3η ΗΜΕΡΑ
ΒΕΡΟΝΑ, ΛΙΜΝΗ ΓΚΡΑΝΤΑ, ΣΙΡΜΙΟΝΕ, ΜΙΛΑΝΟ
Πρωινό και αναχώρηση για την Βερόνα, την πόλη του Ρωμαίου και 
της Ιουλιέτας. Εκεί θα δούμε την Ρωμαϊκή αρένα, την πλατεία Έρμπε 
μία από τις κεντρικότερες πλατείες του ιστορικού κέντρου της 
Βερόνας. Θα δούμε επίσης το «σπίτι της Ιουλιέτας» (αν υποθέσουμε 
ότι πράγματι υπήρξε)και το μπαλκόνι στο οποίο έβγαινε για να δει 
τον Ρωμαίο. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε για τη μεγαλύτερη λίμνη 
της Ιταλίας, τη Γκάρντα που αποτελεί ένα από τους 
δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Ιταλούς. Γύρω της, 
χωριουδάκια όπως το ήρεμο και καταπράσινο Sirmione με το 
γραφικό λιμάνι, τα πέτρινα σπίτια, τα στενά σοκάκια και το 
μεσαιωνικό φρούριο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
στο Μιλάνο.

4η ΗΜΕΡΑ
ΜΙΛΑΝΟ, ΚΟΜΟ, ΛΟΥΓΚΑΝΟ, ΛΙΜΝΗ ΜΑΤΖΙΟΡΕ
Πρωινό και αναχώρηση στα ομορφότερα μέρη της Βόρειας Ιταλίας. 
Πρώτος σταθμός μας η πόλη του Κόμο, που περιβάλλεται από την 
πληθωρική Λίμνη. Το τοπίο είναι μαγικό και δεν είναι τυχαίο που 
διάσημοι αστέρες του σινεμά έχουν αγοράσει σπίτια στην περιοχή! 
Οι πλατείες Mazzini και Cavour που εκπνέουν ρομαντισμό και τα 
πλακόστρωτα σοκάκια προσφέρουν ένα γαλήνιο τοπίο. Συνεχίζουμε 
στο αριστοκρατικό Λουγκάνο, που είναι φωλιασμένο ανάμεσα στις 
απότομες βουνοπλαγιές των Άλπεων. Θα περιπλανηθούμε στα 
γραφικά δρομάκια της πόλης που σφύζουν από ζωή, θαυμάζοντας 
διάσπαρτα παλιά ανάκτορα & αρχοντικά με αψίδες. Ο καθεδρικός 
ναός του Σαν Λορέντζο θεωρείται από τα ωραιότερα 
δημιουργήματα της Ιταλικής Αναγέννησης και σίγουρα θα μας 
εντυπωσιάσει. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τη  λίμνη Maggiore 
στη νότια πλευρά των Άλπεων. Το τοπίο θα σας εντυπωσιάσει από 
την εξωτική του ομορφιά. Ιδιαίτερα θα σας αρέσει η Stresa και τα 
νησάκια των Boromei.  Χρόνος ελεύθερος για φωτογραφίες και 
δείπνο για το οποίο συνιστούμε να δοκιμάσετε αυθεντικό ριζότο ή 
πίτσα σε παραδοσιακή τρατορία. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο.

5η ΗΜΕΡΑ
ΜΙΛΑΝΟ,  ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Την σημερινή ημέρα σας προτείνουμε να μας ακολουθήσετε σε μία 
εκδρομή σε ένα από τα ομορφότερα μέρη και τουριστικά θέρετρα 
του κόσμου. Μέσα από μια εκπληκτική διαδρομή θα επισκεφτούμε, 
επί Ελβετικού εδάφους, το ξακουστό Σαιντ Μόριτζ. Θα υπάρχει 
ελεύθερος χρόνος για βόλτα στη πόλη, φαγητό και ψώνια στις 
πολυτελείς μπουτίκ. Αργά το απόγευμα  επιστροφή στο Μιλάνο.

6η ΗΜΕΡΑ
ΜΙΛΑΝΟ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και η ημέρα μας έχει μοναδικό στόχο την πρωτεύουσα της 
επαρχίας της Λομβαρδίας και το σπουδαιότερο εμπορικό κέντρο 
της Ιταλίας, το Μιλάνο. Γνωριμία με τη 2η μεγαλύτερη πόλη της 
Ιταλίας, συνώνυμο της μόδας, που έχουν τη βάση τους κάποιοι από 
τους μεγαλύτερους ιταλικούς οίκους μόδας. Η μεγαλοπρέπεια του 
Καθεδρικού ναού Ντουόμο είναι επιβλητική και σίγουρα θα σας 
εντυπωσιάσουν. Ακριβώς στο πλάι του Καθεδρικού βρίσκεται η 
Γκαλέρια Βιτόριο Εμανουέλε Β‘, μια εμπορική στοά διακοσμημένη 
με ψηφιδωτά και με μία ιδιαίτερη γυάλινη οροφή. Θα 
περπατήσουμε όλη τη στοά και σίγουρα θα νιώσετε την αύρα και τη 
μεγαλοπρέπεια της. Γενικά σε όλο το Μιλάνο, η αισθητική υπάρχει 
παντού, στα κτίρια, στα καταστήματα, στα προϊόντα, στη 
διασκέδαση, στο φαγητό και φυσικά στη μόδα. Το απόγευμα 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση 
επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Βόλτα στη Βενετία σε βαπορέτο, ένα από τα ομορφότερά μέρη στον κόσμο
για το Insta Story και τη Selfie σας! Μην παραλείψετε τις φωτογραφίες σας

ακόμη στο Κόμο, αλλά και στο χρυσό τρίγωνο της μόδας στο Μιλάνο!
37

Νέο αποκλειστικό πρόγραμμα για τις
ομορφότερες πόλεις της Bόρειας Ιταλίας
Απευθείας πτήσεις της Ryanair με ιδανικά
ωράρια και αποφυγή περιττών χιλιομέτρων
Διαμονή σε κεντρικά ξενοδοχεία 4*
Έμπειρος Αρχηγός/Συνοδός, μόνιμος 
κάτοικος, γνώστης του προορισμού
Εκδρομή στη Βερόνα και στο περίφημο 
μπαλκόνι του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας
Δώρο εκδρομή στο Κόμο, Λουγκάνο
και Λίμνη Ματζιόρε
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ξεναγήσεων
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