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ΛΙΜΝΗ ΚΟΜΟ – ΜΙΛΑΝΟ 
4 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ (3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) 

 
1η μέρα, Αθήνα - Μιλάνο - Λίμνη Κόμο: Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος & πτήση για τη πρωτεύουσα 

της επαρχίας της Λομβαρδίας και το σπουδαιότερο εμπορικό κέντρο της Ιταλίας, το Μιλάνο. Άφιξη & μεταφορά 

στη λίμνη Κόμο, όπου η ρομαντική ατμόσφαιρα και το φυσικό κάλλος του αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για 

πολλούς συγγραφείς & ποιητές. Τακτοποίηση στα δωμάτια & χρόνος για να γνωρίσετε τη πληθωρική λίμνη Κόμο, 

που φιλοξενεί μικρά χαριτωμένα ψαροχώρια και ιστορικές κωμοπόλεις, βγαλμένες από την φαντασία ιπποτικών 

μυθιστορημάτων. Εδώ θα δείτε το πανέμορφο Καθεδρικό, στην αυλή του οποίου γίνεται παζάρι τοπικών 

προϊόντων, πολλές ρομαντικές πλατείες και μπαλκόνια που ξεχειλίζουν από εποχιακά λουλούδια. Σεργιανήστε στα 

πλακόστρωτα σοκάκια, θαυμάζοντας το γαλήνιο τοπίο, και τη ρομαντική ατμόσφαιρα με το φυσικό κάλλος της 

αποτέλεσαν διαχρονική πηγή έμπνευσης για πολλούς συγγραφείς, ποιητές και συνθέτες.  

 

2η μέρα, Λίμνη Κόμο  ..  εκδρομή στο Λουγκάνο με το τρένο: Πρόγευμα και για τη σημερινή μέρα έχουμε 

φροντίσει να επισκεφτείτε με το τρένο το γραφικό Λουγκάνο, φωλιασμένο ανάμεσα στις απότομες βουνοπλαγιές 

των Άλπεων. Επιβιβαστείτε στο τρένο από το κεντρικό σταθμό του Κόμο με προορισμό τη καρδιά του Λουγκάνο. 

Περιπλανηθείτε 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 σας εντυπωσιάσει. Τέλος, απολαύστε τοπικές ποικίλες 

γεύσεις σε ένα από τα πολυάριθμα εστιατόρια της πόλης, με θέα τη λίμνη καθρέφτης όπου αντικατοπτρίζει βουνά 

και ουρανό. Χειμώνα – καλοκαίρι μαγνητίζει τα χρώματα και τα κατεβάζει ως το βυθό σε μία απίστευτη εναλλαγή 

χρωματικών συνδυασμών. Αποχαιρετίστε το αριστοκρατικό Λουγκάνο, πριν επιβιβαστείτε στο τρένο με προορισμό 

επιστροφής το Κόμο. Διανυκτέρευση.  

  
3η μέρα, Λίμνη Κόμο .. Shopping day στο Μιλάνο: Πρόγευμα και σίγουρα θα έχετε ακούσει ότι η αγορά του της 

πόλης του Μιλάνου δε μπορεί να σας αφήσει αδιάφορους. Εξασφαλίζοντας εισιτήριο τρένου (κόστος ατομικό) 

κατευθυνθείτε στο εμπορικό κέντρο της πόλης Galleria Vittorio Emanuele II με τη γυάλινη οροφή, για μια πρώτη 

ματιά στις βιτρίνες των καταστημάτων & εν συνεχεία  κινηθείτε βορειοανατολικά, προς τη Via Montenapoleone 

και τους γύρω δρόμους, εκεί όπου βρίσκονται τα ακριβά καταστήματα των μεγαλύτερων οίκων μόδας. Υπάρχουν 

όμως και δρόμοι για μικρότερο βαλάντιο, όπως η Via Torino, όπου θα βρείτε γνωστές αλυσίδες καταστημάτων 

ρούχων και αξεσουάρ, ή η Largo Carrobbio, με μικρές μπουτίκ για πιο εναλλακτικό ντύσιμο. Ο χρόνος σας σίγουρα 

θα σας επιτρέψει να γευματίσετε σε έναν από τους πολλούς χώρους εστίασης, ανακαλύπτοντας τη αληθινή 

νοστιμιά από φρέσκα ζυμαρικά, θαλασσινά, ποικιλία τυριών, αλλαντικών & τρούφας με συνοδεία από 

ακριβοθώρητα προϊόντα όπως φουαγκρά, dressings & σάλτσες, μαρμελάδες κα. Επιστροφή με το τρένο (κόστος 

ατομικό) στο παράδεισο με την ομορφιά φυσικού κάλλους, το Κόμο.   

 

4η μέρα, Λίμνη Κόμο - Μιλάνο – Αθήνα: Μετά το πρωινό, αποχαιρετήστε τη διάσημη λίμνη της Ιταλίας με τις 

πολύχρωμες κεραμοσκεπές, τους έντονα βαμμένους τοίχους στο χρώμα της ώχρας, τις δαντελωτές μαρκίζες και 

πύργοι και σπίτια που με που τα βλέπεις μαντεύεις ότι έχουν ζήσει στιγμές παράφορου έρωτα, πριν την μεταφορά 

σας στο αεροδρόμιο για τη πτήση της επιστροφής στην Ελλάδα. 
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