
1η Ημέρα |  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ | ΞΕΝΑΓΗΣΗ CITTA 
ALTA | ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΙΛΑΝΟ BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αφού 
περάσουμε τον απαραίτητο έλεγχο εγγράφων αναχωρούμε 
για την πτήση μας προς το Μπέργκαμο. Εκεί θα είναι η πρώτη 
στάση μας για να θαυμάσουμε αυτήν την πανέμορφη πόλη. Η 
πόλη ”χωρίζεται” στα δύο. Η Citta Bassa (Κάτω πόλη) είναι 
επίπεδη και σύγχρονη με όλα όσα περιμένεις να δεις σε μια 
πόλη. Εντυπωσιακά ιστορικά κτήρια, πλατείες, πεζόδρομοι, 
μεγάλοι κεντρικοί δρόμοι, ενδιαφέρουσα αγορά και πολλά 
ποδήλατα! Η άλλη, η δεύτερη είναι και η πιο ενδιαφέρουσα. 
Πρόκειται για την μεσαιωνική Άνω πόλη την Citta Alta, πάνω 
στον λόφο που την ”οχυρώνουν” τα ενετικά τείχη και έχει τα 
πιο σημαντικά αξιοθέατα. Καλοδιατηρημένα κτήρια που 
μαρτυρούν περήφανα την ιστορία τους, φιλόξενοι και 
ευγενικοί Ιταλοί, πλήθος επισκεπτών χαρακτηριστικά μαγαζιά 
για φαγητό, καφέ ή γλυκό αλλά και τοπικά προϊόντα όπως και 
shopping (πιο τουριστικής λογικής) που συγκεντρώνονται 
κυρίως στην κεντρική Via bartolomeo Colleoni που συνεχίζει 
ως Via Gombito και καταλήγει Via Porta Dipinta και πολλά, 
πολλά ακόμα μικρά σοκάκια λιθόστρωτα, με επιβλητικά 
κτήρια δεξιά και αριστερά σαν άλλος λαβύρινθος. 
Φτάνοντας στην άκρη της, κάτω από τα τείχη η απέραντη 
πανοραμική θέα κόβει την ανάσα! Στην συνέχεια 
αναχωρούμε  για το Μιλάνο, τη 2η μεγαλύτερη πόλη της 
Ιταλίας, συνώνυμο της μόδας, αφού εδώ δημιουργούνται οι 
νέες τάσεις και το ντιζάιν & 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 Γκαλέρια 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 σ’ αυτήν. 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. Χρόνος ελεύθερος για 
φωτογραφίες και βραδινή βόλτα στις στολισμένες αγορές και 
δρόμους ,δείπνο για το οποίο συνιστούμε να δοκιμάσετε 
αυθεντικό ριζότο ή πίτσα σε παραδοσιακή τρατορία.

2η Ημέρα | ΜΙΛΑΝΟ | ΜΑΝΤΟΒΑ | ΒΕΡΟΝΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την Μάντοβα. Χτισμένη σε τρία 
νησάκια στον ποταμό Mincio κοντά στη Βερόνα, η γραφική 
Μάντοβα είναι γεμάτη λιθόστρωτα σοκάκια, επιβλητικά 
παλάτια και φιλόξενες τρατορίες.Η αρχιτεκτονική της λάμψη 
οφείλεται στην οικογένεια Gonzaga που κατά τη διάρκεια της 
κυριαρχίας της κατάφερε να τη μετατρέψει από βαλτότοπο σε 
πολιτιστικό κέντρο.Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμαι για την 
Βερόνα, την πόλη του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Εκεί θα 
δούμε την Ρωμαϊκή αρένα, την δεύτερη σε μέγεθος μετά το 
Κολοσσαίο, είναι χωρητικότητας 20.000 ατόµων και το πλέον 
γνωστό και κεντρικό αξιοθέατο της πόλης,καθώς το µνηµείο 
είναι ένα από τα πιο καλοδιατηρηµένα της Ρωµαϊκής 
Αυτοκρατορίας σε παγκόσµιο επίπεδο, παρά τα περισσότερα 
από 2.000 χρόνια του,την πλατεία Έρμπε μία από τις 
κεντρικότερες πλατείες του ιστορικού κέντρου της Βερόνας, 
με τα υπέροχα κτίρια και αγάλματα. Μία υπέροχη βόλτα από 
την κεντρική Piazza Bra. Διασχίζοντας την οδό Mazzini µε τα 
καταστήµατα, θα φτάσουμε στην πανέµορφη Piazza delle 
Erbe µε την υπαίθρια αγορά, τα πολλά cafés, αλλά και κάποια 
από τα πολυτελή κτήρια όπως το µπαρόκ Palazzo Maffei. 
Ακριβώς έξω από την πλατεία θα δείτε τη µνηµειακή αψίδα 
γνωστή ως Arco della Costa (Τhe arch of the Rib) από την 
οποία κρέµεται ένα πλευρό φάλαινας περισσότερα από 1.000 
χρόνια! Ο µύθος λέει ότι δεν πρόκειται να πέσει µέχρι να 
περάσει από κάτω ένας άνθρωπος που δεν έχει πει ποτέ ψέµ
ατα… Μέχρι τώρα, πάντως, δεν έχει συµβεί και ας έχουν διαβεί 
πολλοί εκπρόσωποι και επικεφαλής της Παπικής εκκλησίας, 
αλλά και πολλοί ηγέτες και βασιλιάδες.Θα δούμε επίσης το 
«σπίτι της Ιουλιέτας» (αν υποθέσουμε ότι πράγματι υπήρξε) και 
το μπαλκόνι στο οποίο έβγαινε για να δει τον Ρωμαίο. Θα δείτε 
το διάσηµο µπαλκόνι απ’ όπου ξεκίνησε η σεξπηρική ιστορία 
αγάπης. Οι απανταχού ροµαντικοί και ερωτευµένοι αφήνουν 
σχετικά µηνύµατα και ακουµπούν το δεξί στήθος του 
μπρούτζινου αγάλµατος της Ιουλιέτας για να τους φέρει, 
υποτίθεται, ευτυχία και τύχη στον έρωτα, ενώ πρωταγωνιστικό 
ρόλο έχουν, φυσικά, τα κλειδωµένα λουκέτα που 
«εξασφαλίζουν» την αιώνια αγάπη!Αργά το απόγευμα θα 
φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας στο Μέστρε

3η Ημέρα | ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ | ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
Μετά από ένα καλό πρωινό, φύγαμε για τη στολισμένη 
Βενετία. Εκεί θα μεταβούμε στην ορθόδοξη εκκλησία του 
Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων για την παρακολούθηση της 
Θείας Λειτουργίας και μάλιστα αρχιερατική(10.30).Στη 

ΜΙΛΑΝΟ, ΒΕΝΕΤΙΑ
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συνέχεια θα έχουμε βόλτα μέσα στα στενά της Βενετίας . Νερά γεμάτα χρώματα και φώτα, που τα διασχίζουν στολισμένες 
γόνδολες, χριστουγεννιάτικα τραγούδια πάνω σε γέφυρες, σοκάκια και μικρές πλατείες, μάτια γεμάτα από τη μοναδική 
ομορφιά της Γαληνοτάτης που φοράει τα γιορτινά της. Η Βενετία τα Χριστούγεννα είναι μουσική, κονσέρτα, προπόσεις με spritz 
και παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά, όπως οι φέτες πορτοκάλι βουτηγμένες σε πικρή σοκολάτα.Μη παραλείψετε τη 
μυσταγωγική χριστουγεννιάτικη λειτουργία στον καθεδρικό του Σαν Μάρκο, καθώς και κονσέρτα, να περιπλανηθούμε σε 
χριστουγεννιάτικα παζάρια με τις φάτνες στις εκκλησίες.Αυτό που επίσης θα προσεξετε είναι ο ήχος από τις καμπάνες που στη 
Βενετία-είτε το πιστεύετε είτε όχι-ακούγονται διαφορετικά.Κάποιο λένε πως είναι οι υδάτινες επιφάνειες,κάποιο άλλοι τα στενά 
περάσματα.Αυτές είναι που δίνουν το έναυσμα για τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων.Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. 

4η Ημέρα | 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, η ίδρυση της οποίας χρονολογείται στον 5ο αιώνα. Μεταφορά στο Τρονκέτο, απ΄ 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, την περίφημη Γέφυρα των Στεναγμών. Ολόκληρη η πόλη είναι ένα έργο τέχνης και τα κτίρια της 
σε βενετσιάνικο – γοτθικό ρυθμό θα σας αφήσουν άφωνους. 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. Εάν γευματίσετε 
οπουδήποτε στη Βενετία είναι ευκαιρία  να δοκιμάσετε αυθεντικό ιταλικό κρασί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Πρωϊνό

Πρωϊνό

549€ / 599€ 669€ / 719€23/12

Smart Hotel 4*
Μέστρε,Βενετία

Leonardo City Center 4*
Μιλάνο

5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη-Μιλάνο
09.55-11.05

Βενετία-Θεσσαλονίκη
17.40-20.25

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Μία χειραποσκευή διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο 
& 1 χειραποσκευή 10 κιλών διαστάσεων 55*40*20
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Πρωϊνό καθηµερινά

∆εν περιλαµβάνονται: Σύνολο φόρων 145€ κατ’ άτοµο
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Σε κάθε πόλη αυτής της εκδροµής 
έχετε την ευκαιρία να βγάλετε 
καταπληκτικές Χριστουγεννιάτικες 
φωτογραφίες µε την µοναδική 
Ιταλική γιορτινή φινέτσα!
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5η Ημέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΠΑΝΤΟΒΑ | ΤΡΕΒΙΖΟ | 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Πάντοβα. Η 
Πάντοβα είναι μια κοινότητα που βρίσκεται στην περιοχή 
Βένετο της Βορειοανατολικής Ιταλίας. Αν και συχνά θεωρείται 
ότι αποτελεί μέρος της μεγαλύτερης μητροπολιτικής περιοχής 
της Βενετίας και του Τρεβίζου, η Πάδοβα έχει ξεχωριστή 
ιστορία και υπήρξε σημαντική πόλη από τον Μεσαίωνα. Αυτή η 
πόλη είναι εξαιρετικά όμορφη και διαθέτει μια πληθώρα 
γοητευτική αρχιτεκτονική.Τα αρχεία δείχνουν πράγματι ότι η 
Πάντοβα είναι μία από τις αρχαιότερες πόλεις της Βόρειας 
Ιταλίας και έχει δει κάποια μορφή οικισμού από το 1183 π.Χ. 
Καθ 'όλη τη διάρκεια των επόμενων ετών, η Πάντοβα εισέβαλε 
σε διάφορες παρατάξεις, όπως οι Ούνες και οι Γότθοι. Κατά τη 
διάρκεια του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, η Πάδοβα έγινε 
εξαιρετικά σημαντική και το πανεπιστήμιο της ήταν γνωστό σε 
ολόκληρη την Ιταλία. Στην συνέχεια αναχωρούμε για 
την΄΄Πόλη του νερού’’,όπως ονομάζεται αλλιώς το Τρεβίζο. T
ο 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. Το μεσημέρι 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση 
επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες 
εντυπώσεις.


