
 

 

 
 

 

      Διάρκεια: 4 ημέρες 

Αναχωρήσεις: 19/02 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 
Μπολόνια 

 

Το Καρναβάλι της Βενετίας (Carnevale di Venezia) είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ παγκοσμίως 

φημισμένο για τις περίτεχνες μάσκες του. Το καρναβάλι τελειώνει την "Λιπαρή Τρίτη" 
(Martedi Grasso ή Mardi Gras), μια μέρα πριν από την Καθαρή Τετάρτη, που είναι η πρώτη μέρα 

της Σαρακοστής των Ρωμαιοκαθολικών, της 40ήμερης δηλαδή νηστείας πριν το Πάσχα. Λέγεται 

ότι το Καρναβάλι της Βενετίας ξεκίνησε από μια νίκη της "Γαληνοτάτης Δημοκρατίας" εναντίον 

του Πατριάρχη της Ακυληίας Ουλρίκο ντι Τρέβεν, το 1162. Σε ανάμνηση της νίκης αυτής, οι 
άνθρωποι άρχισαν να συγκεντρώνονται και να χορεύουν στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Το 

φεστιβάλ έγινε επίσημο την εποχή της Αναγέννησης και πολύ διάσημο κατά τη διάρκεια του 18ου 

αιώνα. Το 1797 τέθηκε εκτός νόμου και η χρήση των μασκών απαγορεύθηκε αυστηρά. 
Επανεμφανίστηκε σταδιακά κατά τον 19ο αιώνα.  Μετά από μακρά απουσία, το Καρναβάλι άρχισε 

εκ νέου να πραγματοποιείται το 1979, όταν Ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να αναδείξει την 

ιστορία και τον πολιτισμό της Βενετίας και επίκεντρο των προσπαθειών αυτών έγινε το 
παραδοσιακό καρναβάλι.  Σήμερα, περίπου 3.000.000 επισκέπτες φθάνουν κάθε χρόνο στην 

Βενετία για το Καρναβάλι της. Ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα είναι ο διαγωνισμός για "την 

πιο όμορφη μάσκα" (la maschera più bella) κατά το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς, 

όπου κριτική επιτροπή είναι μια διεθνής ομάδα σχεδιαστών μόδας.  Υπάρχουν λίγα αποδεικτικά 
στοιχεία που εξηγούν το κίνητρο για την πρώτη μάσκα που φορέθηκε στη Βενετία. Ένας 

μελετητής υποστηρίζει ότι καλύπτοντας το πρόσωπο δημόσια ήταν η βενετσιάνικη απάντηση σε 

μία από τις πιο άκαμπτες ιεραρχίες στην Ευρωπαϊκή ιστορία.  Οι Βενετσιάνικες μάσκες μπορεί να 
είναι κατασκευασμένες από δέρμα, πορσελάνη ή με την πρωτότυπη τεχνική του γυαλιού. Οι 

πρώτες μάσκες ήταν απλές στον σχεδιασμό και τη διακόσμηση. Σήμερα, οι περισσότερες 

κατασκευάζονται από γύψο και φύλλα χρυσού, είναι ζωγραφισμένες στο χέρι και για τη 
διακόσμησή τους χρησιμοποιούνται φτερά και πολύτιμοι λίθοι, γεγονός που τις καθιστά ακριβές 

σε σύγκριση με τις χαμηλής ποιότητας μάσκες, που παράγονται κυρίως από κινεζικά εργοστάσια.  

Τα όμορφα και εκλεπτυσμένα κοστούμια, οι υπέροχες μάσκες, ο χαρούμενος κόσμος, όλα σε 

αυτήν την πόλη με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την γοητευτική ατμόσφαιρα, καθιστούν το 
Καρναβάλι της Βενετίας μοναδικό! 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

Πρόγραμμα Εκδρομής 

 
 

 

 
 

1η ημέρα: Αθήνα - Μπολόνια, Περιήγηση πόλης - Βενετία 

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για την πρωτεύουσα της Αιμίλια-Ρομάνια, την 

Μπολόνια, την γαστριμαργική πρωτεύουσα της Ιταλίας. Η πόλη είναι γνωστή για το παλαιότερο 
πανεπιστήμιο της Ευρώπης (από το 1088), αλλά και τις στοές της, που φθάνουν σε μήκος τα 38 

χιλιόμετρα, ανάμεσα στις οποίες και η μακρύτερη στον κόσμο στοά του San Luca, μήκους 3,7 

χιλιομέτρων με 666 καμάρες. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής στην πόλη θα δούμε την τεράστια 
μεσαιωνική πλατεία Piazza Maggiore με την βασιλική του Αγίου Πετρόνιου να δεσπόζει στο 

κέντρο της, το άγαλμα του Ποσειδώνα, το Palazzo del Podesta, το Palazzo Re Enzo, το Palazzo D’ 

Accursio (Δημαρχείο και Βιβλιοθήκη), τους πύργους Asinelli και Garisenda κ.ά. Χρόνος ελεύθερος 
για γεύμα  και συνεχίζουμε για την πόλη των Δόγηδων, την ανεπανάληπτη Βενετία. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο BEST WESTERN TRITONE 4* (www.bestwestern.com). 

Διανυκτέρευση. 

 
2η ημέρα: Βενετία, Περιήγηση πόλης 

Πρωινή μεταφορά στο Τρονκέτο, απ΄ όπου αναχωρούμε με βαπορέτο για την φημισμένη Πιάτσα 

Σαν Μάρκο, το "ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης" κατά τον Ναπολέοντα.  Εκεί, θα δούμε την 
ομώνυμη εκκλησία  με  τους  πέντε τρούλους, το παλάτι  των Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού, 

τις παλιές φυλακές, την περίφημη Γέφυρα των Στεναγμών και θα καταλήξουμε σε ένα από τα 

λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος για να περιπλανηθείτε με τις γόνδολες 
στα κανάλια της πόλης, να απολαύσετε τον καφέ σας ή ένα κοκτέιλ Μπελίνι, το εθνικό ποτό του 

Βένετο, στο πασίγνωστο Φλοριάν στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, Αργά το απόγευμα επιστροφή 

στο ξενοδοχείο μας .Διανυκτέρευση.  

 
3η ημέρα: Βενετία, Ελεύθερη μέρα, Grand Finale, Πυροτεχνήματα 

Η πρωτεύουσα του πιο φημισμένου καρναβαλιού παγκοσμίως μας περιμένει και σήμερα 

μασκαρεμένη. Η μέρα μας είναι αφιερωμένη στο GRAND FINALE του καρναβαλιού. Θα βρεθούμε 
στην καρδιά της πόλης, όπου πλήθος διαφορετικών εκδηλώσεων θα μας χαρίσουν υπέροχες 

στιγμές. Χαρείτε στην φαντασμαγορικά στολισμένη κεντρική πλατεία, την εύθυμη ατμόσφαιρα και 

τους υπέροχα και πολύ προσεγμένα μεταμφιεσμένους, που κινούνται στα γραφικά σοκάκια της 
πόλης 

 

4η ημέρα: Βενετία – Αθήνα 

Ελεύθερος χρόνος μέχρι την ώρα της μετάβασής μας στο αεροδρόμιο όπου  θα επιβιβαστούμε 
στην πτήση για την Αθήνα.  

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.bestwestern.com/


 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

         
  

 

 
 

Περιλαμβάνονται:  

• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ-ΑΘΗΝΑ μέσω ΡΩΜΗΣ με AEGEAN AIRLINES 
• Μία αποσκευή έως 23 κιλά και μία χειραποσκευή έως 8 κιλά 

• Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο BEST WESTERN TRITONE 4* ή παρόμοιο 

• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  

• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος  
• Εισιτήριο για το βαπορέτο την 2η μέρα   

• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
• Φ.Π.Α. 

 

Δεν Περιλαμβάνονται:  
• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points, parking, φόροι πόλεων, 

ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 250 

• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  

• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. 
 

 

Πτήσεις με AEGEAN AIRLINES 

Ημ/νία Διαδρομή  Αναχώρηση  Άφιξη  

19/02 Αθήνα – Μπολόνια A3 682 10.10 11.30 

22/02 Βενετία – Αθήνα A3 671 15.20 18.40 

 
 

 

Σημειώσεις:  
• Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, 

χωρίς να παραλειφθεί κάτι  

• Επιβάρυνση από Θεσσαλονίκη €100 και από άλλες πόλεις: €140 με την AEGEAN (ανάλογα 
με τη διαθεσιμότητα) 

• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.  

 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο  

Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο 
3ο άτομο έως 12 

ετών 

BEST 

WESTERN 
TRITONE 4* 

465 € 565 € 395 € 


	Διάρκεια: 4 ημέρες

