
 
 

 

 

 
Γιάρκεια: 4ημέρες 

Ανατωρήζεις: 24/06, 08,22/07, 05,12,19,26/08 & 02/09 
 

ΒΔΝΔΤΙΑ  
Πάνηοβα – Τεργέζηη  

 
Μηα ζύληνκε απόδξαζε ζε δύν παλέκνξθεο πόιεηο ηνπ Ιηαιηθνύ βνξξά  - ζηελ πόιε ησλ 

Γόγεδσλ, ηελ αλεπαλάιεπηε Βελεηία θαη ζηελ θνηηεηνύπνιε Πάληνβα, ηελ πόιε ησλ 
αηώλησλ εξαζηώλ ηνπ αίμπεξ. Καη αθόκα, γηα όζνπο ην επηζπκνύλ, ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα επίζθεςεο ζηελ ππέξνρε Σεξγέζηε 
 

Πρόγραμμα εκδρομής 
 
 
 

1η ημέρα: Αθήνα – Βενεηία- Περιήγηζη πόλης 
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ πόιε ησλ Γόγεδσλ, ηελ αλεπαλάιεπηε 
Βελεηία. Άθημε θαη πεξηήγεζε ζηελ Γαιελνηάηε, όπσο νλνκαδόηαλ ε Βελεηία θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο θπξηαξρίαο ηεο. Μεηαθνξά ζην Σξνλθέην, απ΄ όπνπ αλαρσξνύκε κε 
βαπνξέην γηα ηελ θεκηζκέλε Πηάηζα αλ Μάξθν, ην "σξαηόηεξν ζαιόλη ηεο Δπξώπεο" 

θαηά ηνλ Ναπνιένληα.  Δθεί, ζα δνύκε ηελ νκώλπκε εθθιεζία  κε  ηνπο  πέληε ηξνύινπο, 
ην παιάηη  ησλ Γόγεδσλ, ηνλ Πύξγν ηνπ Ρνινγηνύ, ηηο παιηέο θπιαθέο, ηελ πεξίθεκε 
Γέθπξα ησλ ηελαγκώλ θαη ζα θαηαιήμνπκε ζε έλα από ηα ιίγα εξγαζηήξηα θαηαζθεπήο 

Murano. Χξόλνο ειεύζεξνο, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν.  
 

2η ημέρα: Βενεηία - Πάνηοβα -Βενεηία    
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ θνηηεηνύπνιε Πάληνβα, ηελ αξραηόηεξε ίζσο πόιε ηεο 

βόξεηαο Ιηαιίαο, ζύκθσλα κε ηελ εκεξνκελία ίδξπζήο ηεο, ηνλ 12ν αηώλα π.Χ. από ηνπο 
Σξώεο. Θα δνύκε ην θεκηζκέλν παλεπηζηήκηό ηεο, έλα από ηα αξραηόηεξα ηεο Δπξώπεο, 
ηελ κεγαινπξεπή Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ κε ηνπο βπδαληηλνύο ηξνύινπο θαη ηνλ 

πνιπηειή εζσηεξηθό δηάθνζκν, πνπ ζεσξείηαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 
ιαηξεπηηθνύο ρώξνπο ηεο Ιηαιίαο, θαζώο θαη ηελ Prato della Valle, κηα ειιεηπηηθή πιαηεία 

88.000 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ - ε δεύηεξε κεγαιύηεξε ηεο Δπξώπεο. Χξόλνο ειεύζεξνο 
θαη επηζηξνθή ζηελ Βελεηία. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

3η ημέρα: Βενεηία- Δλεύθερη μέρα- Προαιρεηικά: εκδρομή ζηη Τεργέζηη  
Διεύζεξε κέξα γηα λα πεξηπιαλεζείηε κε ηηο γόλδνιεο ζηα θαλάιηα ηεο πόιεο, λα 

απνιαύζεηε ηνλ θαθέ ζαο ή έλα θνθηέηι Μπειίλη, ην εζληθό πνηό ηνπ Βέλεην, ζην 
παζίγλσζην Φινξηάλ ζηελ πιαηεία ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ. Δπίζεο, κπνξείηε λα ιάβεηε κέξνο 
ζε κηα πξναηξεηηθή εθδξνκή ζηελ όκνξθε Σεξγέζηε/Trieste (έμνδα αηνκηθά), ηα 

λενθιαζηθά θηίξηα ηεο νπνίαο καξηπξνύλ ην απζηξηαθό παξειζόλ ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα 
ηεο πεξηήγεζήο καο ζηελ πόιε ζα δνύκε κεηαμύ άιισλ ηελ Πιαηεία Δλόηεηαο ηεο Ιηαιίαο 

(Piazza Unità D´Ιtalia), κία από ηηο κεγαιύηεξεο θαη νκνξθόηεξεο πιαηείεο ηεο Δπξώπεο, 



 
 

 

 

κε ην Γεκαξρείν θαη ηα άιια εληππσζηαθά θηίξηα πνπ ηελ νξηνζεηνύλ, ηελ Κξήλε ησλ 
Σεζζάξσλ Ηπείξσλ, ηνλ γνηζηθό Καζεδξηθό λαό ηνπ αλ Σδνύζην (San Giusto), ηελ 

ειιεληθή εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, όπνπ ζπλέιαβαλ ηνλ Ρήγα Φεξαίν κε ηνπο 
ζπληξόθνπο ηνπ θαη ηνπο παξέδσζαλ ζηνπο Σνύξθνπο ηνπ Βειηγξαδίνπ (1ε Γεθεκβξίνπ 

1797) θ.ά. Δπηζηξνθή ζηελ Βελεηία. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
4η ημέρα: Βενεηία - Αθήνα  

Πξσηλό ειεύζεξν γηα πεξαηηέξσ εμεξεύλεζε ηεο πόιεο. Σν κεζεκέξη ζα κεηαβνύκε ζην 
αεξνδξόκην θαη ζα επηβηβαζηνύκε ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα.  

 

  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννηηααιι::  
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΗΝΑ-ΒΔΝΔΣΙΑ-ΑΘΗΝΑ κε AEGEAN AIRLINES   

 Σξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν NH LAGUNA 4* 
 Μπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά   
 Δθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, επηζθέςεηο όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα   

 Διζιηήριο για ηο βαπορέηο ηην 1η μέρα  
 Έκπεηξνο αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  
 Φ.Π.Α. 

 

ΓΓεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννηηααιι::    
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, check points, parking, θόξνη πόιεσλ, 

ηαμηδησηηθή αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: € 250 
 Δπηβάξπλζε από Θεζ/λίθε: € 70 θαη από άιιεο πόιεηο: € 140 κε AEGEAN 

(αλάινγα κε ηε δηαζεζηκόηεηα) 

 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά  
 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, 

πξνηεηλόκελν θιπ.  
 
 
 

Τιμή ζσμμεηοτής Καη’ άηομο 
A3 24/06  ΑΘΗΝΑ ΒΔΝΔΣΙΑ A3 670    08:20 - 09:40 27/06 ΒΔΝΔΣΙΑ ΑΘΗΝΑ A3 671    18:40 - 21:55 

A3 08/07 ΑΘΗΝΑ ΒΔΝΔΣΙΑ A3 670    08:20 - 09:40 11/07 ΒΔΝΔΣΙΑ ΑΘΗΝΑ A3 671   18:40 - 21:55 

A3 22/07 ΑΘΗΝΑ ΒΔΝΔΣΙΑ A3 670    08:20 - 09:40 25/07 ΒΔΝΔΣΙΑ ΑΘΗΝΑ A3 671    18:40 - 21:55 

A3 05/08 ΑΘΗΝΑ ΒΔΝΔΣΙΑ A3 670    08:20 - 09:40 08/08 ΒΔΝΔΣΙΑ ΑΘΗΝΑ A3 671    18:40 - 21:55 

A3 12/08 ΑΘΗΝΑ ΒΔΝΔΣΙΑ A3 670    08:20 - 09:40 15/08 ΒΔΝΔΣΙΑ ΑΘΗΝΑ A3 671    18:40 - 21:55 

A3 19/08 ΑΘΗΝΑ ΒΔΝΔΣΙΑ A3 670    08:20 - 09:40 22/08 ΒΔΝΔΣΙΑ ΑΘΗΝΑ A3 671    18:40 - 21:55 

A3 26/08 ΑΘΗΝΑ ΒΔΝΔΣΙΑ A3 670    08:20 - 09:40 29/08 ΒΔΝΔΣΙΑ ΑΘΗΝΑ A3 671    18:40 - 21:55 

A3 02/09 ΑΘΗΝΑ ΒΔΝΔΣΙΑ A3 670    08:20 - 09:40 05/09 ΒΔΝΔΣΙΑ ΑΘΗΝΑ A3 671    18:40 - 21:55 

 
Σημείωζη: 

  Γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε ξνή κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί 
ρσξίο όκσο λα παξαιεηθζεί θάηη.  

 

Τιμή ζσμμεηοτής Καη’ άηομο  

Ανατώρηζη Ξενοδοτείο 2κλινο 1κλινο 
Παιδική ηιμή 

(2-12 εηών) 

 
4ήμερο  

 
Νh Laguna Hotel 4*  € 495  € 645 € 395 


