
 
 

  28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
 

ΒΕΝΕΤΙΑ 
  4 ΗΜΕΡΕΣ, 3 ΝΥΧΤΕΣ  /  25 – 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 

 

1η μέρα, Αθήνα – Βενετία: Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για τη Βενετία. 
Άφιξη στη «Βασίλισσα της Αδριατικής», τη μοναδική Βενετία με τα νωχελικά κανάλια, τα ψαγμένα 
τζαζ μπαρ και τα γραφικά γύρω νησάκια, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Αν υπάρχει 
χρόνος διαθέσιμος μη φοβηθείτε να χαθείτε στα λαβυρινθώδη σοκάκια αφού με αυτό το τρόπο θα 
γνωρίσετε μια Βενετία πιο αληθινή και θα συνυπάρξετε με τους ντόπιους στην καθημερινότητά 
τους.  
  
2η μέρα, Βενετία (ξενάγηση): Πρόγευμα και σήμερα με συνοδεία Ελληνόφωνου ξεναγού θα 

γνωρίσετε περιπατητικά τη μαγευτική Βενετία, την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και  

τις 400 γέφυρες, την πατρίδα του Καζανόβα και του ταξιδευτή Μάρκο Πόλο. Η περίφημη γέφυρα 

των Στεναγμών, ο Πύργος του Ρολογιού, η Βασιλική του Αγ. Μάρκου και η πλατεία με το Παλάτι 

των Δόγηδων όπου  στεγάζονται έργα Ιταλών ζωγράφων, θα σας ενθουσιάσουν σεργιανίζοντας 

ανάμεσα στα κανάλια της. Απόγευμα ελεύθερο.  Απολαύστε μια ονειρεμένη βόλτα με γόνδολα 

(κόστος ατομικό) και  φωτογραφηθείτε στην ονομαστή γέφυρα Ριάλτο με τα μικρά μαγαζάκια και 

την εντυπωσιακή θέα προς το Γκραν Κανάλε.   

  
3η μέρα, Βενετία – Βερόνα: Πρόγευμα και ημέρα στη διάθεση σας. Προτείνουμε (κόστος ατομικό) 

να ακολουθήσετε εκδρομή στη πόλη, όπου γεννήθηκε & πέθανε ο μεγαλύτερος λογοτεχνικός 

έρωτας, αυτός του Ρωμαίου & της Ιουλιέτας. Μια πόλη που πλημυρίζει από ρομαντισμό & 

γραφικότητα, που δεν είναι το ποτάμι που τη διασχίζει, οι αμέτρητες εντυπωσιακές καθολικές 

εκκλησίες & τα αναγεννησιακά κτίρια & μνημεία που τη στολίζουν, αλλά είναι  ο τρόπος που όλα 

αυτά είναι «δεμένα» μεταξύ τους. Η Αρένα της Βερόνας είναι το πλέον κεντρικό αξιοθέατο καθώς 

πρόκειται για τη πιο καλοδιατηρημένη της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ακολουθεί το σπίτι της Ιουλιέτας – μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO με 

το διάσημο μπαλκόνι από όπου ξεκίνησε η σαιξπηρική ιστορία αγάπης. Η βόλτα από τη κεντρική 

πλατεία Μπρα & διαμέσου της οδού Ματσίνι με τα κομψά καταστήματα οδηγεί στη πανέμορφη 

Πιάτσα ντελ Έρμπε με την υπαίθρια αγορά και κοντά βρίσκεται και η εξίσου γραφική Πιάτσα ντέι 

Σινιόρι, η οποία τα σαββατοκύριακα φιλοξενεί την δική της υπαίθρια αγορά με τοπικά τρόφιμα και 

ποτά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 
4η μέρα, Βενετία – Αθήνα: Μετά το πρόγευμα, παράδοση των δωματίων & αποχαιρετήστε την 

όμορφη Βενετία μέχρι τη μεταφορά σας στο αεροδρόμιο για την επιστροφή στην Αθήνα. 



 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Βενετία – Αθήνα 
μέσω Ρώμης με ALITALIA Airlines  

 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό μπουφέ 
στο ξενοδοχείο Mercure 4* ή παρόμοιο  

 Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο Ιταλίας στη Βενετία  
 Ελληνόφωνη ξενάγηση πόλης  
 Ελληνόφωνη περιπατητική ξενάγηση πόλης  
 Έξοδα βαπορέτου & μετακίνησης μόνο κατά την διάρκεια της ξενάγησης  
 Κόστος αποσκευής έως 23 κιλά  
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

ΔΕΝ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 Φόροι αεροδρομίων & check points € 200 (πληρωτέα από Αθήνα)  

 φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  

 Είσοδοι μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών χώρων   

 Δημοτικός φόρος πόλης € 4 για 4* ξενοδοχεία την ημέρα ανά άτομο 

ο οποίος καταβάλλεται απ’ ευθείας στο ξενοδοχείο. 

 Ότι δε αναφέρεται στο πρόγραμμα  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ροή των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα ωράρια πτήσεων και 

λειτουργίας χώρων και μουσείων. Τελικό ημερήσιο πρόγραμμα με το 

ενημερωτικό σας. Οι τιμές δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων, συνεδρίων, 

εορτών & επίσημων αργιών. 

 
 

Αναχώρηση  25 - 28 Οκτωβρίου 2019  ,  4 μέρες 

Ξενοδοχεία Hotel Mercure 4* 

Κατ’ άτομο  

σε δίκλινο 
455 € 

Μονόκλινο 595 € 

Παιδικό έως 11 ετών 425€ 


