EASTER 2019 - EUROPE

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ
ΒΕΝΕΤΟ - ΛΙΜΝΕΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
6 ημέρες
Αεροπορικώς
26/04 - 01/05
ELLINAIR
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ
10:30 - 11:20
ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17:00 - 19:50
Παρακολούθηση της Ανάστασης σε Ορθόδοξο Ναό

ΒΕΝΕΤΙΑ / ΒΕΡΟΝΑ / ΜΙΛΑΝΟ / ΛΟΥΚΓΑΝΟ / ΚΟΜΟ
1Η ΗΜΈΡΑ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπολόνια. Άφιξη και θα κατευθυνθούμε στην Πάντοβα. Βενετία, πρωτεύουσα της περιφέρειας του
Βένετο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με τη γύρω περιοχή.
2Η ΗΜΈΡΑ ΒΕΝΕΤΙΑ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ)
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην υπέροχη Βενετία. Μεταφορά στο Τρονκέτο (Tronchetto) όπου θα επιβιβαστούμε σε βαπορέτο (εισιτήριο εξ
ιδίων) με προορισμό την περιοχή Castello στο ιστορικό κέντρο της Γαληνοτάτης για να γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και
τις 400 γέφυρες που τα συνδέουν. Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε τη Γέφυρα των Στεναγμών, την πλατεία Σαν Μάρκο (Piazza San Marco) που κατά
τον Ναπολέοντα είναι «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», εδώ θα δούμε την ομώνυμη εκκλησία (San Marco) με τους πέντε τρούλους, τον Πύργο
του Ρολογιού (Torre dell’ orologio) αλλά και το περίφημο παλάτι των Δόγηδων (Palazzo Ducale di Venezia). Ολόκληρη η πόλη είναι ένα «ζωντανό
μουσείο» και τα βενετσιάνικου, γοτθικού ρυθμού κτίριά της θα σας ενθουσιάσουν.
3Η ΗΜΈΡΑ ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΓΚΑΡΝΤΑ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για τη Βερόνα. Εκεί θα δούμε τη 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 κατευθυνόμαστε προς τη λίμνη Γκάρντα, τη μεγαλύτερη της Ιταλίας και δημοφιλής τουριστικός προορισμός με πολλά μικρά νησιά.
Ελεύθερος χρόνος και αναχωρούμε για το Μιλάνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4Η ΗΜΈΡΑ ΜΙΛΑΝΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΚΟΜΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ελβετία και τη λίμνη Λουγκάνο. Υπέροχα τοπία μας οδηγούν στο Λουγκάνο, την πόλη που χτυπά με την ακρίβεια
ελβετικού ρολογιού και είναι χτισμένη δίπλα στην ομώνυμη λίμνη. Στην περιήγηση που ακολουθεί, θα δούμε τον καθεδρικό ναό του Σαν Λορέντζο,
το μουσείο της Βίλας Τσάνι (νεοκλασικού ρυθμού, στεγάζει το Δημοτικό Μουσείο) και την εκκλησία της Σάντα Μαρία ντέλι Άντζολι. Στη συνέχεια
θα επίστρεψουμε στην Ιταλία και θα κατευθυνθούμε στο μαγευτικό Κόμο, το οποίο διαθέτει πολυάριθμα έργα τέχνης, εκκλησίες, κήπους, θέατρα,
πάρκα και παλάτια. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο Μιλάνο.
5Η ΗΜΈΡΑ ΜΙΛΑΝΟ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ) - ΛΙΜΝΗ ΜΑΤΖΟΡΕ
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο. Πρώτα, θα επισκεφθούμε την Πιάτσα ντελ Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία
την πόλης και πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου, έδρα του αρχιεπίσκοπου της πόλης και από τους σημαντικότερους
καθεδρικούς ναούς παγκοσμίως. Θα περπατήσουμε στη γκαλέρια Βιττόριο Εμμανουέλε Β΄ με τις πολυτελείς μπουτίκ και εστιατόρια, αφιερωμένη
στον πρώτο βασιλιά της ομόσπονδης Ιταλίας. Ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η «Σκάλα του Μιλάνου» που αποτελεί
ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε το όνομα της από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, την Αγία Μαρία della
Scala. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στη 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. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
6Η ΗΜΈΡΑ ΜΙΛΑΝΟ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Μπολόνια. Πτήση επιστροφής.
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Four Points by Sheraton Padova 4* (ΠΑΝΤΟΒΑ)

Το Four Points by Sheraton Padova βρίσκεται ακριβώς στην έξοδο Padova Est του αυτοκινητοδρόμου Α4 Μιλάνου-Βενετίας και απέχει λιγότερο
από 10 λεπτά οδικώς από το συνεδριακό κέντρο PadovaFiere. Προσφέρει ευρύχωρα, κλιματιζόμενα δωμάτια, καθώς και δωρεάν Wi-Fi σε όλους
τους χώρους. Όλα τα δωμάτια στο ξενοδοχείο διαθέτουν ηχομόνωση, μίνι μπαρ και τηλεόραση LED 40 ιντσών με αθλητικά κανάλια. Στο μπάνιο
παρέχονται δωρεάν προϊόντα περιποίησης και στεγνωτήρας μαλλιών.

Hotel degli Arcimboldi 4* (ΜΙΛΑΝΟ)

Το μοντέρνο Hotel degli Arcimboldi βρίσκεται στη συνοικία Bicocca-Zara του Μιλάνου, 250μ. μακριά από το σταθμό Bignami του μετρό και προσφέρει
δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης και θέα στην πόλη. Επίσης περιλαμβάνουν
ιδιωτικό μπάνιο με ντους.
Four Points by Sheraton Padova 4* & Hotel degli Arcimboldi 4*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ

EARLY BOOKING

535 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

575 €

ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

359 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

179 €

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

150 €

Checkpoint: 20 €

- Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. Μία
αποσκευή έως 20 kg και μία χειραποσκευή έως 8 kg ανά άτομο.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται εισιτήριο. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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