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1Η ΗΜΕΡΑ |  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΕΒΙΖΟ – ΠΑΝΤΟΒΑ - MARGHERA
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με την Ryanair για το Τρεβίζο. Αναχώρηση για τη φοιτητούπολη Πάντοβα, την 
αρχαιότερη ίσως πόλη της βόρειας Ιταλίας,σύμφωνα με την ημερομηνία ίδρυσής της τον 12ο αιώνα π.Χ. από τους Τρώες. 
Βλέπουμε το φημισμένο πανεπιστήμιό της, ένα από τα αρχαιότερα της Ευρώπης, τη μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Αντωνίου 
με τους βυζαντινούς τρούλους και τον πολυτελή εσωτερικό διάκοσμο που θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους 
λατρευτικούς χώρους της Ιταλίας. Συνεχίζουμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη πλατεία της Ευρώπης, την Prato della Valle 
(ελλειπτική πλατεία 88000 τ.μ.). Χρόνος ελεύθερος και μεταφορά και τακτοποίηση στη Marghera, στο ξενοδοχείο Mercure 
Venezia Marghera 4*.

2Η ΗΜΕΡΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Tronchetto, απ’ όπου αναχωρούμε με βαπορέτο για τη φημισμένη Πιάτσα Σαν 
Μάρκο, το «ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης» σύμφωνα με τον Ναπολέοντα. Βλέπουμε την ομώνυμη εκκλησία με τους πέντε 
τρούλους, το παλάτι των Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού, την περίφημη γέφυρα των Στεναγμών και καταλήγουμε σ’ ένα από 
τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

395€ / 515€ 545€ / 639€18/02 Marghera 4*

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη-Τρεβίζο
06.15-07.10

Τρεβίζο-Θεσσαλονίκη
17.40-20.25

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

369€ / 415€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Μία αποσκευή 20 κιλών
& ένα προσωπικό αντικείµενο διαστάσεων 40χ20χ25 κατ’ άτοµο.
Πρόγευµα καθηµερινά στο χώρο του ξενοδοχείου.
Εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται
στο αναλυτικό πρόγραµµα της εκδροµής.
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
∆εν περιλαµβάνονται: Σύνολο φόρων 180€ κατ’ άτοµο
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Vaporetto για Βενετία 30€ για όλες τις µεταφορές.

Εντοπίστε το Βενετσιάνικο στενό 
µε το αγαπηµένο σας κανάλι και  
εξοπλισθείτε µε µία εντυπωσιακή 
Βενετσιάνικη µάσκα για να βγάλετε 
µία φωτογραφία που θα θυµάστε 
για πάντα.
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3Η ΗΜΕΡΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Βενετία  για να  παρακολουθήσουμε  στην πλατεία του Αγίου Μάρκου  τη 
μεγαλύτερη  γιορτή του καρναβαλιού, τη μεγάλη παρέλαση των καρναβαλιστών. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

4Η ΗΜΕΡΑ | ΤΡΕΒΙΖΟ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την «πόλη του νερού», το Τρεβίζο. Πανέμορφα κανάλια, γραφικές πλατείες και 
μεσαιωνικά κτίρια συνθέτουν μία μαγική εικόνα και υπόσχονται μία μοναδική ταξιδιωτική μας εμπειρία. Η πόλη περιστοιχίζεται 
από βενετσιάνικα τείχη που χρονολογούνται από το 1515. Η βόρεια είσοδος της πόλης, η μαρμάρινη πύλη Πόρτα Σαν Τομάζο, 
είναι διακοσμημένη μ ένα φτερωτό λιοντάρι. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της πόλης για την πτήση της επιστροφής 
μας.   


