
 

 

 

 

 

Γιάρκεια: 9 ημέρες  
Ανατωρήζεις: 13/04 
 

Ασζηρία – Βασαρία – Ξάζτα ζηη Βενεηία 
Καδί ζα αλαθαιύςνπκε: 

Τελ γαιελότατε Βελετία κε τα Καλάιηα 

Το καγευτηθό Τυρόιο κε τα αυστρηαθά ζέρετρά του Κίτσκπηχει & Τδει ακ Ζέε 
Το παλέκορυο Σάιτσκπουργθ 

Το ολεηρηθό Νόσβαλσταϊλ 

Το θουθιίστηθο Μόλαχο 
Τελ πόιε τωλ αηώληωλ εραστώλ, τελ Βερόλα 

    
Ξρόγραμμα εκδρομής  

1η ημέρα: Ξάηρα – Ανατώρηζη για Βενεηία 

Ππγθέληξσζε ην απόγεπκα  θαη αλαρώξεζε ζηηο 18.00 γηα ην ιηκάλη ηεο Ξάηξαο. Άθημε 
θαη επηβίβαζε ζην πινίν. Ραθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο γηα Βελεηία. 

Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ 
 
2η ημέρα: Κόνατο – Δν πλω    

Απνιαύζηε κηα κίλη θξνπαδηέξα ζηα λεξά ηεο Αδξηαηηθήο! 
 

3η  ημέρα: Βενεηία - Ανάζηαζη 
Άθημε ζηελ Βελεηία θαη πεξηήγεζε ζηελ «Γαιελόηαηε δεκνθξαηία». Θα ζαπκάζνπκε ηελ 
θεκηζκέλε πιαηεηά ηνπ Άγηνπ Κάξθνπ, ην παιάηη ησλ Γόγεδσλ, ηε ζθάια ησλ Γηγάλησλ, 

ηνλ πύξγν ηνπ Ωξνινγίνπ (Καπξηηαλώλ), ηε γέθπξα Οηάιην, ηε γέθπξα ησλ 
Αλαζηελαγκώλ θαη ηηο παιηέο θπιαθέο. Σξόλνο ειεύζεξνο. Πηε ζπλέρεηα ηαθηνπνίεζε ζην 

μελνδνρείν ζην Κέζηξε – Γείπλν. Έπεηηα ζα κεηαβνύκε ζηε Κεηξόπνιε ηεο Βελεηίαο, ηελ 
Διιεληθή Νξζόδνμε Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, γηα ηελ Αλάζηαζε. Δπηζηξνθή ζην 

μελνδνρείν - δηαλπθηέξεπζε. 
 
4η ημέρα: Βενεηία – Ίνζμπροσκ (IGLS) (360τλμ)  

Ξξσηλό θαη αλαρσξνύκε γηα ην  Ίλζκπξνπθ, ηελ παλέκνξθε πξσηεύνπζα ηνπ Ρπξόινπ 
θαη πξσηεύνπζα ηεο δπλαζηείαο ησλ Αςβνύξγσλ. Θαηά ηελ πεξηήγεζε καο ζα 

ζαπκάζνπκε ηελ Αςίδα ηνπ Θξηάκβνπ, ηελ Σξπζή Πθέπε, ηελ Σνθθίξρε, ην Καπζσιείν 
ηνπ Καμηκηιηαλνύ, ηελ κεζαησληθή ζπλνηθία θαη ζα θαηαιήμνπκε ζην κνπζείν Swarovski 

 
  



 

 

 

πνπ βξίζθεηαη ζην Wattens. Ραθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο ζην Ηgls. Γείπλν. 

Γηαλπθηέξεπζε. 
 

5η ημέρα: Ίνζμπροσκ (IGLS) – Θιηζμπιτελ – Ρζελ Αμ Εεε - Πάληζμποσργκ  

Ξξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα λα επηζθεθζνύκε ην ρηνλνδξνκηθό θέληξν ηνπ Θηηζκπίρει. Θα 
πεξπαηήζνπκε ζην ππέξνρν ηζηνξηθό θέληξν, ζα ζαπκάζνπκε  ηα παιηά αξρνληηθά, ηα 

παλέκνξθα ζαιέ θαη ζα απνιαύζνπκε ηνλ θαθέ καο ζε έλα παξαδνζηαθό ηπξνιέδηθν 
ρσξηό. Ζ ζπλέρεηα ζα καο θέξεη ζην Ρζει Ακ Εέε πνπ είλαη θηηζκέλν ζηηο όρζεο ηεο 
νκώλπκεο ιίκλεο, κνηάδεη κε εηθόλα παξακπζηνύ θαη δίθαηα έρεη ραξαθηεξηζηεί έλα από ηα 

πην θνζκνπνιηηηθά ζέξεηξα ηεο Δπξώπεο. Πηε ζπλέρεηα κέζα από κηα παξακπζέληα 
δηαδξνκή κε γξαθηθά ρσξηνπδάθηα ζα νδεγεζνύκε ζην καγεπηηθό Πάιηζκπνπξγθ. Θα 

ζαπκάζνπκε ην εμαίζην θάζηξν, ζήκα-θαηαζέλ ηεο πόιεο, ην ζπίηη-κνπζείν ηνπ Κόηζαξη 
θαη ηνλ παλέκνξθν θαζεδξηθό λαό. Σξόλνο ειεύζεξνο ζηελ δηάζεζε ζαο γηα λα 
πεξπαηήζεηε ζηα γξαθηθά ζηελά ηεο πόιεο θαη λα απνιαύζεηε κηα δεζηή ζνθνιάηα. 

Δπηζηξνθή ζην Ίλζκπξνπθ (Igls). Γείπλν-Γηαλπθηέξεπζε. 
   

6η ημέρα: Ίνζμπροσκ (IGLS) – Θάζηρα Βασαρίας – Κόνατο (330τλμ)  
Ξξσηλό θαη ε εκέξα καο είλαη θπξηνιεθηηθά «παξακπζέληα». Ξξώηε καο ζηάζε ην πνην 

γλσζηό θαη πνιπθσηνγξαθεκέλν θάζηξν ηεο Δπξώπεο, ην θεκηζκέλν θάζηξν 
Λντζβαλζηάηλ γλσζηό θαη σο «θάζηξν ηνπ ηξεινύ»,πεξηηξηγπξηζκέλν από γξαθηθέο ιίκλεο 

θαη βνπλά είλαη ζίγνπξν όηη ζα ζαο καγέςεη.  Δπόκελνο καο ζηαζκόο ην θνπθιίζηηθν 
Κόλαρν. Θα ζαπκάζνπκε ηελ θεληξηθή πιαηεία Καξίελπιαηο κε ην παιηό δεκαξρείν,ηελ 

εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ξέηξνπ θαη ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ησάλλε.Ππλερίδνπκε ζηελ πιαηεία 
Καμηκηιηαλνύ Ησζήθ, ηνπ πξώηνπ βαζηιηά ηεοΒαπαξίαο. Σξόλνο ειεύζεξνο θαη επηζηξνθή 
ζην Ίλζκπξνπθ(Igls). Γηαλπθηέξεπζε. 
 

7η ημέρα: Ίνζμπροσκ (IGLS) – Βερόνα – Κπολόνια (415τλμ) 
Ξξσηλό θαη αλαρώξεζε. Ξξννξηζκόο καο ε πόιε «ησλ αηώλησλ εξσηεπκέλσλ» ε 
παλέκνξθε θαη γξαθηθή Βεξόλα, όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηε Οσκατθή Αξέλα, ηηο όκνξθεο 

πιαηείεο Ληέιε Έξκπε θαη Ληέη Πηληόξη, πνπ πεξηβάιινληαη από άξηζηα δηαηεξεκέλα 
κεζαησληθά θηίξηα θαη βέβαηα ην αξρνληηθό ησλ Θαπνπιέησλ κε ην ζξπιηθό κπαιθόλη ηεο 

Ηνπιηέηαο. Ραθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο δεηπλν,δηαλπθηέξεπζε. 
 

8η ημέρα: Κπολόνια – Ανκόνα (195τλμ) 
Ξξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη ηεο Αλθόλαο. Άθημε, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη 

απόπινπο γηα Ξάηξα. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 
 

9η ημέρα: Ξάηρα - Αθήνα 
Άθημε ζηελ Ξάηξα θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Αζήλα. 

 

ΑΠΡΟΗΑ – ΒΑΑΟΗΑ 

ΡΗΚΖ ΘΑΡ’ ΑΡΝΚΝ: 

9 ΖΚΔΟΔΠ 

13-21 ΑΞΟΗΙΗΝ 

ΓΗΘΙΗΛΝ ΚΔ ΖΚΗΓΗΑΡΟΝΦΖ 

EARLY BOOKING ΔΩΠ 28/02 

655€ 

ΓΗΘΙΗΛΝ ΚΔ ΖΚΗΓΗΑΡΟΝΦΖ 

STANDARD ΡΗΚΔΠ ΑΞΝ 01/03  
695€ 

ΔΞΗΒΑΟΛΠΖ ΚΝΛΝΘΙΗΛΝ 180€ 

ΞΑΗΓΗΘΝ (2-12 ΔΡΩΛ) ΠΡΝ ΓΩΚΑΡΗΝ ΚΔ 

ΓΝ ΔΛΖΙΗΘΔΠ 
480€ 

CHECKPOINTS & ΓΖΚΝΡΗΘΝΗ ΦΝΟΝΗ 60€ 



 

 

 

 

 
Ξεριλαμβάνονηαι: 

 Δθδξνκέο – πεξηεγήζεηο κε θιηκαηηδόκελν πνύικαλ. 
 Δηζηηήξηα πινίσλ ΔΙΙΑΓΑ - ΗΡΑΙΗΑ – ΔΙΙΑΓΑ ζε ηεηξάθιηλεο εζσηεξηθέο θακπίλεο 

ΑΒ4 
 1 δηαλπθηέξεπζε ζε μελνδνρείν 4* ζηε Βελεηία (Κέζηξε) 
 4 δηαλπθηεξεύζεηο  ζε μελνδνρείν 3* sup ζην Ίλλζκπξνπθ - Igls 

 1 δηαλπθηέξεπζε ζε μελνδνρείν 4* ζηελ Κπνιόληα 
 5 πξσηλά &4 δείπλα 

 Μελαγήζεηο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα. 
 Αξρεγόο – ζπλνδόο. 
 Αζθαιηζηηθή θάιπςε αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο. 

 Φ.Ξ.Α. 
 

Γεν Ξεριλαμβάνονηαι:  
 Checkpoint-είζοδοι πόλεων & δημοηικοί θόροι πόλεων  60€ 
 Ξξναηξεηηθή αζθάιεηα EXTRA II ηεο Interamerican κε θαιύςεηο θαη γηα COVID-19: 

25€ θαη’ άηνκν 
 Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα πεξηιακβαλόκελα 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία,ηζηνξηθνύο,αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη ό,ηη αλαθέξεηαη σο 
πξναηξεηηθό 

 

Πημειώζεις: 

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

 Απαξαίηεηα  ηαμηδησηηθά έγγξαθα: ηαπηόηεηα λένπ ηύπνπ δεθαπεληαεηίαο ή 

δηαβαηήξην ζε ηζρύ 
 Διάρηζηε ζπκκεηνρή ηαμηδησηώλ αλά group 25 άηνκα 

 
Μενοδοτεία 

 ΒΔΛΔΡΗΑ ΚΔΠΡΟΔ: HTL ALBATROS 4**** (ΚΔΠΡΟΔ) ή παξόκνην 

 IGLS 4 ρηι από ΗΛΛΠΚΞΟΝΘ: HTL ΒΝΛ ΑLPINA 3*** SUP ή παξόκνην 
 MΞΝΙΝΛΗΑ : HTL SHG BOLOGNA 4****  ή παξόκνην 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


