
 
 

 
Διάρκεια: 8 ημέρες οδικώς 

13/04  
 

ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ  
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 

 
Μια μαγική εκδρομή στην Βόρεια Ιταλία! Θα πούμε «Χριστός Ανέστη» με φόντο τα γραφικά 

κανάλια της Βενετίας και θα επισκεφθούμε λίμνες και χωριά απαράμιλλης ομορφιάς… 
Φωτογραφηθείτε με φόντο την Ιουλιέτα στη ρομαντική Βερόνα, περιπλανηθείτε στο 

πολυφωτογραφημένο Κόμο και στο αλλοτινό ψαροχώρι Πόρτο Φίνο, προορισμούς που 
αγαπούν πολύ οι διάσημοι επισκέπτες τους. Και μην παραλείψετε να απαθανατίσετε το 

πανέμορφο Λουγκάνο και το μεσαιωνικό Σιρμιόνε. 
Μαζί θα ανακαλύψουμε την γαληνότατη Βενετία με τα Κανάλια της, την πόλη των αιώνιων 

εραστών Βερόνα, τα γραφικά στενά του πανέμορφου Σιρμιόνε στη Λίμνη Γκάρντα, το 
πολύχρωμο και κοσμοπολίτικο Πορτοφίνο και τη Λίμνη Κόμο με την εκπληκτική φύση και 

μαγευτική αύρα. 
 
 

Πρόγραμμα εκδρομής  
  
1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα 
Συγκέντρωση το απόγευμα  και αναχώρηση στις 18.00 για το λιμάνι της Πάτρας. Άφιξη και 
επιβίβαση στο πλοίο . Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για Βενετία. Διανυκτέρευση 
εν πλω. 
 
2η μέρα: Εν πλω: Απολαύστε μια μίνι κρουαζιέρα στα νερά της Αδριατικής! 
 
3η μέρα: Βενετία – Ανάσταση στη Βενετία 
Άφιξη στην Βενετία και ξεκινάμε με την περιήγηση μας στην «Γαληνότατη Δημοκρατία». Θα 
θαυμάσουμε την φημισμένη πλατειά του Άγιου Μάρκου, το παλάτι των Δόγηδων, τη σκάλα 
των Γιγάντων, τον πύργο του Ωρολογίου (Μαυριτανών), τη γέφυρα Ριάλτο, τη γέφυρα των 
Αναστεναγμών και τις παλιές φυλακές. Χρόνος ελεύθερος.Στη συνέχεια τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας στο Μέστρε. Έπειτα θα μεταβούμε στη Μητρόπολη της Βενετίας, την  
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, για την Ανάσταση. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο – διανυκτέρευση. 
 
4η μέρα: Λίμνη Γκάρντα 
Βενετία – Βερόνα – Λίμνη Γκάρντα – Σιρμιόνε (280χλμ) 
Πρωινό και πρώτος μας σταθμός για σήμερα, η πόλη «των αιώνιων ερωτευμένων», η 
πανέμορφη και γραφική Βερόνα. Εδώ θα θαυμάσουμε 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. Συνεχίζουμε για το πιο όμορφο χωριό της λίμνης Γκάρντα, το Σιρμιόνε, όπου θα 

Αναχωρήσεις:  



 
έχουμε χρόνο να περπατήσουμε στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή του Μιλάνο, διανυκτέρευση. 
 
5η μέρα: Ιταλική Ριβιέρα 
Μιλάνο – Σάντα Μαργκερίτα – Πόρτο Φίνο – Μιλάνο (350χλμ) 
Πρωινό και προορισμός μας για σήμερα το πανέμορφο τουριστικό θέρετρο της Ιταλικής 
Ριβιέρας, η Σάντα Μαργκερίτα με τις δαντελωτές ακτές με τις πανέμορφες βίλες. 
Συνεχίζουμε με το Πόρτο Φίνο που συγκεντρώνει τους πιο επώνυμους και όχι μόνο! Το 
αλλοτινό ψαροχώρι σήμερα στεγάζει στα πολύχρωμα σπιτάκια του ακριβές μπουτίκ και 
πολυτελή cafe με απερίγραπτη θέα στον όρμο με τα σκάφη και τα ιστιοφόρα. Χρόνος 
ελεύθερος & το απόγευμα επιστροφή στο Μιλάνο. 
 
6η μέρα: Λίμνη Κόμο 
Μιλάνο – Κόμο – Λουγκάνο – Μιλάνο (165χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για την περιοχή της λίμνης του Κόμο με το μικρά χωριουδάκια 
απερίγραπτης ομορφιάς και συνεχίζουμε με το Λουγκάνο. Ο καθεδρικός ναός του Σαν 
Λορέντζο θεωρείται από τα ωραιότερα δημιουργήματα της Ιταλικής Αναγέννησης και η 
εκκλησία της Σάντα Μαρία Ντέλι Άντζολι με νωπογραφίες του Τεσέν είναι από το αξιοθέατα 
που πρέπει να δει και ο πιο βιαστικός επισκέπτης. Επιστροφή το απόγευμα στο Μιλάνο. 
 
7η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα – Διανυκτέρευση εν πλω (430χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα. Άφιξη και τακτοποίηση στις καμπίνες. 
Αναχώρηση για την Ηγουμενίτσα, διανυκτέρευση εν πλω. 
 
8η μέρα: Πάτρα – Αθήνα 
Άφιξη το πρωί στο λιμάνι και με ενδιάμεσες στάσεις αναχώρηση για Αθήνα. 

  
ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την διαδρομή Πάτρα-Βενετία/Ανκόνα–Πάτρα σε τετράκλινες 
εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) 

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων: Βενετία (Μέστρε): Albatros 4* 
                                                   Μιλάνο: BLSTAY Milan Assago 4* 

• Ημιδιατροφή (πρωινό & βραδινό καθημερινά στα ξενοδοχεία)  
• Μετακινήσεις και περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
• Αρχηγός/Συνοδός του γραφείου μας 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 
ΔΔεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι: 

• Checkpoint - είσοδοι πόλεων & δημοτικοί φόροι πόλεων 60€ 
• Προαιρετική ασφάλεια EXTRA II της Interamerican με καλύψεις και για COVID-19: 

25€ κατ’ άτομο 
• Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα 
• Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς, αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι αναφέρεται ως 

προαιρετικό 

Τιμή συμμετοχής Κατ’ άτομο 

Αναχωρήσεις 

2κλινο με 
ημιδιατροφή 

Early 
booking έως 

28/02 

2κλινο με 
ημιδιατροφή 

Standard τιμές 
από 01/03 

Επιβάρυνση 
1κλίνου 

Παιδικό 
(2-12 ετών) 

8ημέρες 
13-20/04 € 550 € 625 € 150 € 450 



 
  
ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς: 

• Για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος η ροή μπορεί να διαφοροποιηθεί 
χωρίς όμως να παραλειφθεί κάτι 

• Απαραίτητα  ταξιδιωτικά έγγραφα: ταυτότητα νέου τύπου δεκαπενταετίας ή 
διαβατήριο σε ισχύ 

• Ελάχιστη συμμετοχή ταξιδιωτών ανά group 25 άτομα 
  
 


