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Ημέρες 
  

Πτήση για Μπέργκαμο - Βαρέζε – Κόμο - Μιλάνο 

 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στο αεροσκάφος μας, για την απευθείας 

πτήση μας στο Μπέργκαμο. Αναχώρηση για την Λίμνη Βαρέζε. Η πόλη είναι κτισμένη 

στους πρόποδες του Sacro Monte di Varese (ιερού βουνού του Βαρέζε), το οποίο από το 

2003 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μεταξύ άλλων θα δούμε 

το Palazzo Estense, κατασκευασμένο από τους δούκες του Έστε το 1766-1772, το οποίο 

έχει μετατραπεί σε μουσείο, και η Βασιλική του San Vittore, με αγιογραφίες του 17ου 

αιώνα και μπαρόκ καμπαναριό. Συνεχίζουμε για το μαγευτικό Κόμο και την ομώνυμη 

λίμνη του. Η λίμνη αποτελούσε ένα θέρετρο διακοπών για την ιταλική αριστοκρατία για 

αυτό και είναι γνωστή για τις επιβλητικές τις βίλες που είναι χτισμένες στα παράλια της 

λίμνης.  Άφιξη και γνωριμία με την πόλη. Η προκυμαία, το ιδανικότερο μέρος για έναν 

ρομαντικό περίπατο, δίπλα της η Piazza Cavour - η κεντρική πλατεία με τα όμορφα καφέ 

και εστιατόρια - και ο Καθεδρικός ναός, γνωστός για τις διαφορετικές αρχιτεκτονικές 

τεχνοτροπίες που ενσωματώνει, είναι τα σημαντικότερα αξιοθέατα που θα δούμε κατά 

τη διάρκεια της περιήγησής μας. Το απόγευμα μετάβαση στο Μιλάνο. Τακτοποίηση στα 

δωμάτια μας. 
 
 

 

 

 Μιλάνο - Λίμνη Ματζόρε - Stresa – Cannobio – Μιλάνο 

 

 

Πρόγευμα. Αναχωρούμε για τη λίμνη Ματζόρε, μία από τις μεγαλύτερες και 

γνωστότερες λίμνες της Ιταλίας. Η διαδρομή γύρω από τη δυτική όχθη της λίμνης θα μας 

αποκαλύψει όλες τις ομορφιές της. Κατόπιν, αναχώρηση για τη λουλουδιασμένη 

κωμόπολη Stresa, με το ευχάριστο κλίμα και το πιο τουριστικό θέρετρο της λίμνης, 

γνωστό για τους ευωδιαστούς κήπους της και για την αλησμόνητη θέα που προσφέρει 

στα απέναντι μυροβόλα νησάκια Borromeο. Χρόνος ελεύθερος για προαιρετική 

κρουαζιέρα με το καραβάκι στο νησάκι Ίζολα Μπέλα όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 

δούμε το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι της αριστοκρατικής οικογένειας Μπορομέε 
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(Βορομαίων) του 17ου αιώνα, με τους καταπληκτικούς βαθμιδωτούς κήπους και την 

εξαιρετική θέα, καθώς και το Ίζολα Μάντρε, άλλη μία έδρα της οικογένειας Μπορομέε, 

που έχει αφήσει το στίγμα της σχεδόν σε όλα τα σημεία της Μετά από έναν ευχάριστο 

περίπατο σε αυτόν τον όμορφο κήπο, κατευθυνόμαστε προς το διπλανό νησάκι Isola dei 

Pescatori (το νησί των ψαράδων), ένα ιδιαίτερα γραφικό χωριό με στενά δρομάκια , 

αρχαία σπίτια και απίστευτη ατμόσφαιρα. Επόμενη επίσκεψη το  Cannobio. Η γαλήνη 

που είναι ικανό να σας προσφέρει το Cannobio δεν συγκρίνεται με τίποτα. 

Ατμοσφαιρικό, χωρίς πολλή κίνηση, με παλιά πόλη, γραφικά στενά, λόφους για βατές 

πεζοπορίες και μια λαϊκή αγορά γεμάτη ντόπια καλούδια. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα 

και το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . 

 

 

 

Μιλάνο – Λίμνη Γκάρντα ( Σιρμιόνε ) – Φλωρεντία 
 

 

Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Σιρμιόνε, το δημοφιλές θέρετρο της λίμνης 

Γκάρντα κλεισμένο γύρω από τα τείχη του επιβλητικού άστρου με την περίφημη 

εκκλησία του Αγίου Πέτρου και την ιστορική εκκλησία της Παρθένου Μαρίας Γένοβα. 

Στη συνέχεια μετάβαση στην ρομαντική Φλωρεντία και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 

. Το απόγευμα επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο, συνοδεία του αρχηγού μας, για μια πρώτη 

γνωριμία με τη πόλη των Μεδίκων . 

 

 

 

Φλωρεντία – Πίζα – Σιένα 

 

Πρόγευμα και αναχωρούμε για την εκδρομή μας στα μεσαιωνικά  χωριά της 

Τοσκάνης. Ξεκινάμε με το πιο γνωστό αξιοθέατο της περιοχής, τον κεκλιμένο πύργο της 

Πίζας. Θα περάσουμε τα τείχη που περιβάλλουν την πόλη και θα αντικρίσουμε ένα από 

τα πιο φωνογραφημένα μνημεία του κόσμου. Μαζί με τον πύργο «δένουν» αρμονικά το 

Βαπτιστήριο και ο καθεδρικός ναός. Στη συνέχεια αναχώρηση για να  επισκεφθούμε τη 

Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, 

όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια 

της πόλης, θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό 
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Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα 

σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και 

καφέ στη μεσαιωνική πόλη. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Φλωρεντία (ξενάγηση πόλης)        
 

 

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αμέσως θα  ξεκινήσουμε την ξενάγηση στη πόλη θησαυρό 

της Ιταλίας, με τα φημισμένα μουσεία, τα παλάτια, την αύρα της αναγέννησης που σε 

συνοδεύει σε κάθε σου βήμα και σε μεταφέρει νοερά σε άλλες εποχές. Στη διάρκεια της 

ξενάγησής μας , θα επισκεφτούμε την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, την εκκλησία Σάντα 

Κρότσε - με τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκκιο και την ιστορική 

πλατεία του Καθεδρικού Ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών και το 

ιστορικό Βαπτιστήριο.  Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο της πόλης . 

Μην παραλείψετε μια βόλτα στην περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ 

Gilli και Paszkowski και την περίφημη αψίδα της Ελευθερίας.  

 

 

Φλωρεντία – Μιλάνο - Μπέργκαμο – πτήση 
επιστροφής          

 

Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της μόδας και της Λομβαρδίας το 

Μιλάνο. Άφιξη και σύντομη  περιήγηση στην πόλη. Το Ντουόμο, η Γκαλερία Βιτόριο 

Εμμανουέλε, η Σκάλα είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα δούμε. Ελεύθερος χρόνος 

για τα ψώνια μας στην πρωτεύουσα της μόδας. Στη συνέχεια αναχώρηση για το 

Μπέργκαμο , επιβίβαση στο αεροσκάφος και επιστροφή αργά το απόγευμα στην Αθήνα.  

 

 

 

Σημείωση: Για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος η ροή μπορεί να 

διαφοροποιηθεί χωρίς όμως να παραλειφθεί κάτι.   
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Λεπτομέρειες Πτήσεων 

Τιμές & Ξενοδοχεία Εκδρομής 
 

 

   Αναγεννησιακή Τοσκάνη – Λίμνες Βορείου Ιταλίας  6 μέρες 
  

Εκδρομικό 
πακέτο  

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο  Διατροφή  
Early 

Bookin
g 

Κανονι
κή τιμή 

κατ’ 
άτομο 

Παιδί 
2-12 

Επιβ. 
Μονόκ. 

 

 
24-29/12 

&  
31/12-05/01 

 
Μιλάνο  

 Nasco 4* 
 

Φλωρεντία  
Nil  4* 

 
 

ΠΡΩΙΝΟ  469€ 525€ 399€ 250€ 

Ryanair 

Εγγυημένες 

θέσεις 

Αθήνα –  

Μπέργκαμο 

10:50-12:20 

FR 3527 

Μπέργκαμο -  

Αθήνα 

17:30-20:50 
 

FR 3522 

Χρεώσεις αεροδρομίων, λοιποί φόροι & check points: 225€. 
Περιλαμβάνεται σακίδιο  10Kg ανά άτομο  + 1 βαλίτσα 20 κιλών ανά 2 άτομα  

Η τιμή early booking ισχύει για τις 12 πρώτες επιβεβαιωμένες συμμετοχές . 
Κατόπιν  ισχύουν οι κανονικές τιμές.   

 



Περιλαμβάνονται 
 

 Αεροπορικά εισιτήρια μετ' επιστροφής με Ryanair. Τα αεροπορικά εισιτήρια 
έχουν  

 Σακίδιο έως 10kg ανά άτομο με διαστάσεις 40x20x25εκ + 1 βαλίτσα 20 κιλών 
ανά 2 άτομα  

 Πέντε (5) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία  όπως αναφέρεται στον 
αναλυτικό μας τιμοκατάλογο. (2 διανυκτερεύσεις στο Μιλάνο & 3 
διανυκτερεύσεις Φλωρεντία )  

 Πρωινό μπουφέ  στον χώρο των  ξενοδοχείων  καθημερινά . 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
 Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
 Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας. 

 
 

Δεν Περιλαμβάνονται 
 

 Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία 4-6€ κατά διανυκτέρευση ανά άτομο. 

 Φόροι αεροδρομίου, ΦΠΑ , check points : 225€. (ανά άτομο , πληρωτέα στο 

γραφείο)  

 Δυνατότητα προσθήκης χειραποσκευής μέχρι 10 κιλά (55x40x20εκ) +45€ 

 Δυνατότητα προσθήκης αποσκευής μέχρι 20 κιλά +90€ 

 Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 

 Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους βαπορέτα  

και γενικά όπου απαιτείται. 

 Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή 

προτεινόμενο. 

 Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού λόγω ασθένειας 

COVID19 (επιστροφή έως 70% της αξίας εκδρομής) και κάλυψη όλων των 

εξόδων διαμονής και επιστροφής σε περίπτωση παραμονής στο προορισμό 

λόγω θετικού test . ( 20€ κατά άτομο ). 

 

 



ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 

Δυνατότητα συμμετοχής στα οργανωμένα ταξίδια μας στο εξωτερικό έχουν οι κάτωθι 

κατηγορίες: 

 
Οι ενήλικες με πιστοποιητικό εμβολιασμού (14 ημέρες μετά την τελευταία δόση του 

εμβολίου). 

 
Τα ανήλικα παιδιά με γονείς που έχουν και οι δύο το πιστοποιητικό εμβολιασμού (14 

ημέρες μετά την τελευταία δόση του εμβολίου). 

 
Οι ενήλικες με πιστοποιητικό ανάρρωσης από τη νόσο, έχοντας 

περάσει 11 μέρες από τη διάγνωση ή έως 175 ημέρες από το θετικό τεστ. 
 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

Το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα που ακολουθεί, διασφαλίζει εσάς & την οικογένεια 

σας, έναντι δύσκολων καταστάσεων που μπορεί να παρουσιαστούν τόσο κατά την 

διάρκεια της εκδρομής όσο κ’ πριν την αναχώρηση. 

 

• Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση ακύρωσης για λόγους υγείας . 

• Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 πριν την 

αναχώρηση. ( Επιστροφή 100% του προκαταβληθέντος ποσού.) 

• Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19). 

• Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών . 

• Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών . • Επαναπατρισμός των 

συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου . 

• Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας 

απώλειας των ταξιδιωτικών του εγγράφων. 

• Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 

• Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του. 

• Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α). 

• Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. • Έξοδα για νομική 

υποστήριξη. 

• Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου 



• που νοσηλεύεται. 

• Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής. 

• Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου. 

• Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες Συντονιστικού Κέντρου (Χωρίς περιορισμό 

χρήσης). 

• Υγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου (Χωρίς όριο κόστους). 

• Προσωπική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


