Λίμνες Βορείου Ιταλίας - Ελβετίας
Αεροπορικώς 5 ημέρες

1η Μέρα | Πτήση για Μιλάνο – Βερόνα.
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μιλάνο. Άφιξη και αναχώρηση για την πόλη
των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, τη Βερόνα. Στην πανοραμική μας ξενάγηση θα
επισκεφτούμε την Ρωμαϊκή Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι που
περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και βέβαια το αρχοντικό των
Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος στην όμορφη πόλη.
2η Μέρα | Βερόνα - Λίμνη Γκάρντα - Σιρμιόνε – Βαρέζε.
Πρωινό και 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. Θα κατευθυνθούμε στο μεσαιωνικό Σιρμιόνε, το πιο όμορφο και δημοφιλές
θέρετρο της λίμνης. Θα δούμε 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 για φαγητό. Τέλος αναχώρηση για
την Λίμνη Βαρέζε. Η πόλη είναι κτισμένη στους πρόποδες του Σάκρο Μόντε ντι
Βαρέζε (ιερού βουνού του Βαρέζε), το οποίο από το 2003 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς της UNESCO. Μεταξύ άλλων θα δούμε το Παλάτσο Εστένσε, κατασκευασμένο
από τους δούκες του Έστε το 1766-1772, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο, και
η Βασιλική του Σαν Βιττόρε, με αγιογραφίες του 17ου αιώνα και μπαρόκ καμπαναριό.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
3η Μέρα | Βαρέζε – Κόμο –
Λουγκάνο.
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το μαγευτικό Κόμο. Η Λίμνη Κόμο αποτελούσε
ένα θέρετρο διακοπών για την ιταλική αριστοκρατία για αυτό και είναι γνωστή για τις

επιβλητικές τις βίλες που είναι χτισμένες στα παράλια της λίμνης. Μερικές από τις πιο
γνωστές είναι η διάσημη Villa Carlotta, η Villa D’Este και η Villa del Balbianello. Μεταξύ
άλλων θα δούμε τον καθεδρικό ναό, την παλιά πόλη με τα στενά σοκάκια της. Σας
προτείνουμε μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης, όπου μπορείτε να απολαύσετε το
καφέ σας, σε κάποιο από τα πολλά καφέ της κεντρικής πλατείας της πόλης. Στη συνέχεια θα
επισκεφτούμε το Λουγκάνο της Ελβετίας. Υπέροχα τοπία μας οδηγούν 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. Στην περιήγηση που
αμέσως ακολουθεί στην πόλη, θα δούμε τον καθεδρικό ναό του Σαν Λορέντζο, με στοιχεία
ρωμανικά του 13ου αιώνα, το Μουσείο της Βίλας Τσάνι (νεοκλασικού ρυθμού, στεγάζει το
Δημοτικό Μουσείο) και την εκκλησία της Σάντα Μαρία Ντέλι Άντζολι (με νωπογραφίες του
Τεσέν). Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και καφέ και έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το
απόγευμα.
4η Μέρα | Βαρέζε – Λίμνη Maggiore – Στρέζα – Cannobio.
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη λίμνη Ματζόρε, μία από τις μεγαλύτερες και
γνωστότερες λίμνες της Ιταλίας. Η διαδρομή γύρω από τη δυτική όχθη της λίμνης θα μας
αποκαλύψει όλες τις ομορφιές της. Έπειτα αναχώρηση για τη λουλουδιασμένη κωμόπολη
Στρέζα, με το ευχάριστο κλίμα και το πιο τουριστικό θέρετρο της λίμνης, γνωστό για τους
ευωδιαστούς κήπους της και για την αλησμόνητη θέα που προσφέρει στα απέναντι μυροβόλα
νησάκια Μπορομμέ. Χρόνος ελεύθερος για προαιρετική κρουαζιέρα με το καραβάκι στο
νησάκι Ίζολα Μπέλα όπου βρίσκεται το παλάτι Μπορομέο περιτριγυρισμένο από ένα
πανέμορφο κήπο στολισμένο με υπέροχα σιντριβάνια, αγάλματα, τεχνητές σπηλιές και
σπάνια φυτά.. Επόμενη επίσκεψη το Cannobio. Η γαλήνη που είναι ικανό να σας προσφέρει
το Κανόμπιο δεν συγκρίνεται με τίποτα. Ατμοσφαιρικό, χωρίς πολλή κίνηση, με παλιά πόλη,
γραφικά στενά, λόφους για βατές πεζοπορίες και μια λαϊκή αγορά γεμάτη ντόπια
καλούδια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα.
5η Μέρα | Βαρέζε – Μιλάνο – Πτήση
επιστροφής.
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Μιλάνο. Άφιξη στην πρωτεύουσα της
Λομβαρδίας και αμέσως θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στο ιστορικό του κέντρο. Πρώτα,
θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό της πόλης, τον περίφημο Ντουόμο, χτισμένο στα
πρότυπα της γοτθικής αρχιτεκτονικής του 14ου αιώνα. Στη συνέχεια, 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.
Ελεύθερος χρόνος για αγορές μέχρι την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την
πτήση της επιστροφής.
Σημείωση: Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα
προτόκολλα αντιμετώπισης του COVID-19 την περίοδο της εκδρομής.

Προσοχή: H εταιρεία μας , σε αυτό το ταξίδι, δεν δέχεται μη εμβολιασμένους ενήλικες
ταξιδιώτες.

Περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια μετ'επιστροφής με την Aegean.
Μία χειραποσκευή 8 kg και μία αποσκευή 23 kg ανά άτομο.
Τέσσερις (4) 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
ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται
Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία, τα οποία πληρώνονται απευθείας από εσάς στο ξενοδοχείο.
Φόροι αεροδρομίου 145€
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€
Ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδίου λόγω ασθένειας COVID19 ( επιστροφή όλου του
ποσού της εκδρομής) 15 €
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
Προσοχή στις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας είτε αφορά κλήσεις, είτε δεδομένα ,καθώς το
κόστος είναι υπερβολικά μεγάλο κατά τη διέλευση από Σκόπια και Σερβία. Συμβουλευτείτε
τους παρόχους σας (Comsote,Vodafone,κτλ). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή
VIΒER για δωρεάν κλήσεις μέσω internet
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.

