
 

 

 

 

 
 

Διάρκεια:  4,5 ημέρες  

Αναχωρήσεις: 11/02 – 5 ημέρες 
       03,17/03 – 4 ημέρες 

 

ΜΙΛΑΝΟ 
Βερόνα 

 

 

Πρόγραμμα εκδρομής  
 

 

1η ημέρα: Αθήνα - Μιλάνο, Περιήγηση  

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με SKY EXPRESS για την οικονομική πρωτεύουσα 
της Ιταλίας και το παγκόσμιο κέντρο μόδας, το Μιλάνο. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, 

κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τον Καθεδρικό ναό (Ντουόμο), την περίφημη 

σκεπαστή στοά Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε Β΄, το νεοκλασικό θέατρο της Σκάλας του 
Μιλάνου και το μουσείο του. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και αγορές. Κατευθυνθείτε στο 

εμπορικό κέντρο της πόλης Galleria Vittorio Emanuele II με τη γυάλινη οροφή και εν 

συνεχεία κινηθείτε βορειοανατολικά, προς τη Via Montenapoleone και τους γύρω δρόμους, 

εκεί όπου βρίσκονται τα ακριβά καταστήματα των μεγαλύτερων οίκων μόδας.  Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο UNA SCANDINAVIA 4* (www.gruppouna.it ) ή παρόμοιο. 

Διανυκτέρευση. 

 
 

2η ημέρα: Μιλάνο - Βερόνα - Μιλάνο 

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων 
εραστών του Σαίξπηρ. Εδώ, θα θαυμάσουμε την 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. 

Ελεύθερος χρόνος για βόλτες, καφέ ή και γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.  

 

3η ημέρα: Μιλάνο, Ελεύθερη μέρα 
Ημέρα ελεύθερη για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης και της πλούσιας αγοράς της.  

 

4η ημέρα: Μιλάνο - Αθήνα 
Χρόνος ελεύθερος το πρωί για βόλτες και αγορές. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το 

αεροδρόμιο και θα επιβιβαστούμε στην πτήση για την Αθήνα. 

 

 

  



 

 

 

 
Τιμή συμμετοχής  κατ ‘ άτομο 

 

 
11-15/02 
5 ημέρες 

 
03,17/03 
4 ημέρες 

Δίκλινο € 495 € 395 

3ο άτομο έως 12 ετών € 445 € 345 

Μονόκλινο € 695 € 545 
  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………....  

 

Πτήσεις με Sky Express 

ΑΘΗΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ GQ 830 13:00-14:35 

ΜΙΛΑΝΟ – ΑΘΗΝΑ GQ 831 15:35-19:00 
 

 

 

 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ με SKY EXPRESS 
 Τρεις, τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο UNA SCANDINAVIA 4* ή 

παρόμοιο 

 Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  
 Μεταφορές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν, όπως αναγράφονται στο 

πρόγραμμα 

 Αρχηγός-συνοδός του γραφείου  

 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 
 Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη και από άλλες πόλεις: € 90 με την SKY EXPRESS 

(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

 Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα 

 Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. 
 

 

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

σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα  

 Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας 

 Το πενθήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα. 
 


