
Χριστούγεννα στη Βόρεια Ιταλία
Τρεβίζο – Βενετία – Πάντοβα – Βερόνα – Μιλάνο – Γένοβα – Κόμο –

Λίμνη Ματζιόρε – Μπολόνια
5 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη

Εγγυημένη αναχώρηση για: 24/12/22 – 28/12/22

1η ημέρα: Πτήση για Τρεβίζο – Βενετία (42 χλμ.) – Μέστρε (12 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αναχώρηση για το Τρεβίζο (Βενετία). Άφιξη
και επιβίβαση στο λεωφορείο για να ξεκινήσουμε την περιήγηση μας στην «Πόλη του νερού»,
όπως ονομάζεται αλλιώς το Τρεβίζο. Η πόλη περιστοιχίζεται από βενετσιάνικα τείχη που
χρονολογούνται από το 1515, ενώ η μαρμάρινη πύλη Πόρτα Σαν Τομάζο αποτελεί τη βόρεια
είσοδο του Τρεβίζο 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 την 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, η ίδρυση της οποίας χρονολογείται στον 5ο
αιώνα. Μεταφορά στο Τρονκέτο, από όπου αναχωρούμε με βαπορέτο για τη φημισμένη
Πιάτσα Σαν Μάρκο, το «ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης» κατά τον Ναπολέοντα. Εκεί θα
δούμε την ομώνυμη εκκλησία με τους πέντε τρούλους, το περίφημο παλάτι των Δόγηδων,
που χτίστηκε στα μέσα του 14ου αιώνα, τον Πύργο του Ρολογιού, τις παλιές φυλακές και την
περίφημη Γέφυρα των Στεναγμών. Ολόκληρη η πόλη είναι ένα έργο τέχνης και τα κτίρια της
σε βενετσιάνικο-γοτθικό ρυθμό θα σας αφήσουν άφωνους. Ελεύθερος χρόνος για καφέ ή
cocktail 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. Εάν γευματίσετε οπουδήποτε στη Βενετία
είναι ευκαιρία να δοκιμάσετε αυθεντικό ιταλικό κρασί. Μεταφορά στο Μέστρε, όπου
βρίσκεται το ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για δείπνο.

2η ημέρα: Μέστρε – Πάντοβα (37 χλμ.) – Βερόνα (97 χλμ.) – Μιλάνο
(157 χλμ.)
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την Πάντοβα, η οποία είναι πιθανόν η αρχαιότερη πόλη
της Βόρειας Ιταλίας, σύμφωνα με την ημερομηνία ίδρυσης της τον 12ο αιώνα π.Χ. από τους
Τρώες. Θα επισκεφθούμε το φημισμένο Πανεπιστήμιό της, ένα από τα αρχαιότερα της
Ευρώπης, την μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Αντωνίου με τους βυζαντινούς τρούλους
και τον πολυτελή εσωτερικό διάκοσμο, που είναι ένας από τους σημαντικότερους
λατρευτικούς χώρους της Ιταλίας και την Prato della Valle, μια ελλειπτική πλατεία 88.000 τ.μ.
Συνεχίζουμε για την ποιητική Βερόνα, την πόλη των «αιώνιων εραστών» του Σαίξπηρ. Η
μεσαιωνική συνοικία του ιστορικού κέντρου, η σχεδόν άθικτη από τον χρόνο αρένα, το πιο
καλά διατηρημένο Ρωμαϊκό αμφιθέατρο της Ευρώπης, οι ιστορικές πλατείες Ντέι Σινιόρι και
Έρπε και το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας είναι τα
αξιοθέατα που θα επισκεφθούμε. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στο Μιλάνο.



3η ημέρα: Μιλάνο – Γένοβα (145 χλμ.) – Μιλάνο (145 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Γένοβα, την επονομαζόμενη "la Superba" (η Εκπληκτική), η
οποία δεν έχει απλώς «μια ομορφιά που σου σκίζει την καρδιά», όπως έλεγε ο Γκιστάβ
Φλομπέρ, αλλά είναι μια σύγχρονη πόλη με στιβαρό παρελθόν, που δεν σταματά να
απολαμβάνει τις μεταμορφώσεις της. Θα περπατήσουμε στην οδό Via Garibaldi, η οποία το
2006 ανακηρύχθηκε σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, που
περιστοιχίζεται από τα αναγεννησιακά παλάτια που έχτισαν οι πλουσιότερες οικογένειες της
Γένοβας τον 16ο και 17ο αιώνα. Δεν γίνεται, βέβαια, να μην επισκεφτούμε το σπίτι-μουσείο
του Χριστόφορου Κολόμβου και να διαβούμε την Porta Sant’Andrea ή Soprana, που χτίστηκε
για να προστατευτεί η θρυλική Γένοβα από τις επιθέσεις των κατακτητών. Στη συνέχεια, θα
επιστρέψουμε στο Μιλάνο, το σπουδαιότερο εμπορικό κέντρο της Ιταλίας, τη δεύτερη
μεγαλύτερη πόλη της Ιταλίας, συνώνυμο της μόδας, αφού εδώ δημιουργούνται οι νέες τάσεις
και το ντιζάιν και έχουν τη βάση τους κάποιοι από τους μεγαλύτερους ιταλικούς οίκους
μόδας. Η μεγαλοπρέπεια των κτιρίων και το μέγεθος του Καθεδρικού Ναού γοτθικού ρυθμού
Ντουόμο είναι επιβλητικά και σίγουρα θα σας εντυπωσιάσουν. Ακριβώς στο πλάι του
Καθεδρικού, βρίσκεται η Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, μια εμπορική στοά διακοσμημένη
με ψηφιδωτά, με συμβολισμούς και με μία ιδιαίτερη γυάλινη οροφή που θα τραβήξει αμέσως
την προσοχή σας, όπως φυσικά και τα κομψά καταστήματα και καφέ που υπάρχουν μέσα σε
αυτήν. Θα περπατήσουμε όλη τη στοά και σίγουρα θα νιώσετε την αύρα και τη
μεγαλοπρέπειά της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο.

4η ημέρα: Μιλάνο – Κόμο (51 χλμ.) – Λίμνη Ματζιόρε (85 χλμ.) –
Μιλάνο (88 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τα ομορφότερα μέρη της Βόρειας Ιταλίας. Πρώτος σταθμός μας,
η πόλη του Κόμο, που περιβάλλεται από την πληθωρική Λίμνη, όπου η ρομαντική
ατμόσφαιρα και το φυσικό κάλλος της περιοχής αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για πολλούς
συγγραφείς και ποιητές. Το τοπίο είναι μαγικό και δεν είναι τυχαίο που διάσημοι αστέρες του
σινεμά και του τραγουδιού έχουν αγοράσει σπίτια στην περιοχή. Για να απολαύσετε όλα
αυτά, αν ο χρόνος το επιτρέψει, προτείνουμε μια πανέμορφη βόλτα στη λίμνη με prive
καραβάκι. Κατά τα άλλα, στην περιπλάνησή σας στο Κόμο, μπορείτε να δείτε τον πανέμορφο
Καθεδρικό, που είναι αφιερωμένος στην Παναγία και στην αυλή του οποίου γίνεται παζάρι
τοπικών προϊόντων, τις πλατείες Mazzini και Cavour που εκπνέουν ρομαντισμό και να
σεργιανήσετε στα πλακόστρωτα σοκάκια θαυμάζοντας το γαλήνιο τοπίο. Στη συνέχεια,
αναχωρούμε για τη λίμνη Maggiore, που βρίσκεται στη νότια πλευρά των Άλπεων και είναι η
δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας. Το μέρος θα σας εντυπωσιάσει από την εξωτική του
ομορφιά. Ιδιαίτερα θα σας αρέσει η Stresa και τα νησάκια των Boromei. Ελεύθερος χρόνος
για φωτογραφίες και φαγητό, για το οποίο συνιστούμε να δοκιμάσετε αυθεντικό ριζότο ή
πίτσα σε παραδοσιακή τρατορία. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο
Μιλάνο.

5η ημέρα: Μιλάνο – Μπολόνια (215 χλμ.) – Πτήση επιστροφής
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την Μπολόνια, μια γραφική πόλη, που από μακριά μοιάζει
με έναν πίνακα ζωγραφικής αφιερωμένο στον μεσαίωνα. Θα περιπλανηθούμε στο ιστορικό
κέντρο της πόλης, ακολουθώντας τις αναρίθμητες στοές και τα πλακόστρωτα δρομάκια και
θα επισκεφθούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα του τόπου. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από
την καρδιά της πόλης, την πολυσύχναστη πλατεία Piazza Magione με την μεσαιωνική όψη
της και θα συναντήσουμε εκεί την επιβλητική Βασιλική του Αγίου Πετρώνιου, που θα μας
σαγηνεύσει μέσα από τη γοτθική της αρχιτεκτονική. Θα διασχίσουμε τον εμπορικό δρόμο
Via dell’Indipendenza και θα ανακαλύψουμε όλους τους μικρούς και μεγάλους θησαυρούς
της τοπικής αγοράς !Στον ελεύθερο σας χρόνο απολαύστε μία βόλτα πλάι στα περίφημα
κανάλια της πόλης όπως το ρομαντικό Reno και κάντε μία στάση στους δημοφιλείς πύργους
της Μπολόνια. Περάστε από τον πιο ψηλό πύργο του κόσμου, τον Asinelli και ανεβείτε στον
πύργο Garisenda για να αντικρύσετε την μαγευτική θέα της πόλης που απλώνεται μπροστά



στα μάτια σας. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μπολόνια για την πτήση της
επιστροφής.

Τιμοκατάλογος

Ξενοδοχεία Early
booking

Κανονική
τιμή

1ο Παιδί
2-12 ετών
Early
booking

1ο Παιδί
2-12 ετών
Κανονική
τιμή

2ο Παιδί
2-12 ετών
Early
booking

2ο Παιδί
2-12 ετών
Κανονική
τιμή

Επιβάρυνση
μονόκλινου

Novotel Venezia
Mestre Castellana 4*

Μέστρε
&

UNAHOTELS
Scandinavia 4*Μιλάνο

(ημικεντρικό)

489€ 589€ 345€ 445€ - - 185€

*Οι early booking τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 08/12/2022
**Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€

Πτήσεις με Ryanair

24/12

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –

ΤΡΕΒΙΖΟ

(ΒΕΝΕΤΙΑ)

06:15 – 07:10

28/12
ΜΠΟΛΟΝΙΑ –

ΘΕΣΣΑΛΟNIKH
16:40 – 19:35

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL


Σημειώσεις:
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη

συμμετοχή
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid): 20€/άτομο

Περιλαμβάνονται:
✔ Αεροπορικά εισιτήρια με την Ryanair για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Τρεβίζο

(Βενετία) και για το δρομολόγιο Μπολόνια – Θεσσαλονίκη
✔ Μία αποσκευή καμπίνας 10 κιλών και μία μικρή τσάντα ανά άτομο
✔ Μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελές

λεωφορείο
✔ Αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας
✔ Ελληνόφωνος, επίσημος τοπικός ξεναγός στις ξεναγήσεις του προγράμματος
✔ Διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία για 1 διανυκτέρευση στο Μέστρε και για 3

διανυκτερεύσεις στο Μιλάνο
✔ Πρωινό καθημερινά
✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
✔ Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται:
x Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό
x Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, επισκέψιμους χώρους
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€
x Check point: 40€
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