
 

 
 

 
 

Δολομίτες - Ιταλικό Τιρόλο 
Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο - Λίμνη Μισουρίνα - Τρέντο - Μαντόνα ντι Καμπίλιο - Βερόνα - 

Μάντοβα – Μποργκέτο - Ίννσμπρουκ – Μπολτσάνο 

8  μέρες - οδικώς 
 

 

1η μέρα: Αθήνα – Πάτρα – Aνκόνα  
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες 

και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα . Διανυκτέρευση εν πλω.  

 

2η μέρα: Ανκόνα -  Ιταλικό Τιρόλο - Ροβερέτο   
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και άμεση αναχώρηση, μέσω μιας γραφικής διαδρομής, για το Ιταλικό 

Τιρόλο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή του Ροβερέτο. Δείπνο. 

 

3η μέρα: Δολομίτες - Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο - Λίμνη Μισουρίνα 
Πρόγευμα και ακολουθώντας μια υπέροχη διαδρομή με φόντο τους επιβλητικούς Δολομίτες φθάνουμε στη 

Λίμνη Μιζουρίνα. Ακολουθεί το κοσμοπολίτικο χιονοδρομικό κέντρο Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας, δείπνο. 

 

4η μέρα: Τρέντο - Δολομίτες - Μαντόνα ντι Καμπίλιο 
Πρόγευμα και αναχώρηση. Στάση για σύντομη περιήγηση στο Τρέντο. Συνεχίζουμε για το γνωστό ορεινό 

παραθεριστικό κέντρο Μαντόνα ντι Καμπίλιο. Θα το συναντήσουμε «σκαρφαλωμένο» στις Άλπεις, στην 

«καρδιά» των Δολομιτών, σε υψόμετρο 1550 μέτρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο. 

 

5η μέρα: Βερόνα - Μποργκέτο - Μάντοβα - Ροβερέτο 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη Βερόνα, έναν από τους πιο γοητευτικούς τουριστικούς προορισμούς της 

Βόρειας Ιταλίας (UNESCO). Η πόλη έγινε γνωστή στα πέρατα του κόσμου με την αξεπέραστη τραγωδία του 

Γουίλιαμ Σαίξπηρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Σύντομη στάση στο Μποργκέτο. Τελευταίος μας σταθμός η σαιξ-

πηρική Μάντοβα, που είναι γνωστή για τους αρχιτεκτονικούς θησαυρούς της (UNESCO). Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας, δείπνο. 

 

6η μέρα: Ίνσμπρουκ - Μπολτσάνο 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Ίνσμπρουκ. Έχοντας διατελέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα έδρα της 

δυναστείας των Αψβούργων, το Ίνσμπρουκ (και ειδικότερα το ιστορικό του κέντρο) έχει παραμείνει σχεδόν 

ανέπαφο στο πέρασμα των αιώνων, συνιστώντας ένα «κινηματογραφικό» ντεκόρ πέρα για πέρα αυθεντι-

κό. Μεγαλόπρεπα παλάτια και κάστρα, περίτεχνα κτίρια Μπαρόκ, Ροκοκό και Νεοκλασικά, Καθεδρικοί ναοί, 

σκιερά καλντερίμια και Μεσαιωνικές κατοικίες συνθέτουν ένα ζωντανό μουσείο με λαμπρές μαρτυρίες της 

δημιουργικής περιόδου των Αυστριακών αυτοκρατόρων. Συνεχίζουμε για το Μπολτσάνο. Στο παλαιό και 

όμορφο Μεσαιωνικό κέντρο θα θαυμάσουμε τον Γοτθικό Καθεδρικό ναό και τα Τιρολέζικα σπίτια. Επι-

στροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο. 

 

7η μέρα: Ροβερέτο - Ανκόνα 
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα  όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. 

Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω. 

 

8η μέρα: Πάτρα – Αθήνα  
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου μέχρι να φθάσουμε στο λιμάνι της Πάτρας. Αποβίβαση και 

μεταφορά στην Αθήνα. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα στην Αθήνα. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Περιλαμβάνονται: 
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα – Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4). 

 Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* 

 Πρωινό και γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου).  

 Μεταφορές, Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 

της εκδρομής.  

 Δώρο εκδρομή στο St. Moritz 

 Αρχηγός - συνοδός 

 Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών 

 Φ.Π.Α. 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, παλάτια, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.  

 Checkpoint  20 €. 

 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη νύχτα (Μιλάνο 6€ )πληρωτέοι τοπικά 

 Ποτά, αναψυκτικά στα γεύματα 

 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ή δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 

  
 

Αναχωρήσεις 

 

04/04, 27/04, 24/05/18 

                   

Τιμές κατ’ άτομο 

Ξενοδοχείο 4* 

Δίκλινο 595 €* 

Επιβ. Μονόκλινου 140 € 

Παιδί (έως 12 ετών) 545 €  
. *  η τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων - μετά επιβάρυνση 20 € το άτομο 

                  

 

Ενδεικτικά ξενοδοχεία : 
Rovereto area : Mercure Rovereto 4* or similar 

 

Σημειώσεις :  
 Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περι-

ηγήσεις είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν 

 Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12 ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες , σε 

πρόσθετη κλίνη εκτός εξαιρέσεων . 

 Παιδιά που ταξιδεύουν συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γο-

νέα από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.  

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην Ευρώ-

πη. Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας . Οι ταξιδιώτες που 

δεν είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που 

θα ταξιδέψουν.  Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ.  
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