Λίμνες Β. Ιταλίας – St. Moritz - Ιταλική Ριβιέρα
Μιλάνο - Λάκο Ματζόρε – Πορτοφίνο - Σάντα Μαργκαρίτα – Μπέργκαμο - Σεντ Μόριτζ Στρέζα Κρουαζιέρα στα Μπορομέ - Ιταλική Ριβιέρα – Ράπαλο - Κόμο
Δώρο η Εκδρομή στο ST. MORITS

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 - Μιλάνο
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και άμεση αναχώρηση για το Μιλάνο / Λομάτζο. Άφιξη στην πόλη,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για μια γνωριμία με την πόλη.

3η μέρα: Λάγκο Ματζόρε - Στρέζα - Κρουαζιέρα στα νησάκια Μπορομέ
Πρόγευμα και εκδρομή στη λίμνη Ματζόρε και τη ρομαντική ολάνθιστη Στρέζα. Δυνατότητα για κρουαζιέρα
στα Νησάκια Μπορομέ. Επιστροφή στο Μιλάνο και περιήγηση. Το Ντουόμο, η Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε,
η Σκάλα είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα δούμε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

4η μέρα: Ιταλική Ριβιέρα - Πορτοφίνο - Σάντα Μαργκαρίτα - Ράπαλο
Εκδρομή στο κοσμοπολίτικο Πορτοφίνο, παραθεριστικό κέντρο των VIPs με τις πολυτελείς θαλαμηγούς στο
γραφικό του λιμανάκι. Συνεχίζουμε για την Σάντα Μαργκαρίτα, επίσης όμορφο θέρετρο της Ιταλικής Ριβιέρας. Ολοκληρώνουμε με επίσκεψη στο γραφικό Ράπαλο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα.
Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.

5η μέρα: Μιλάνο - Mπέργκαμο - Κόμο
Πρόγευμα και εκδρομή στο κοντινό Μπέργκαμο, 40χλμ. από το Μιλάνο, στην περιφέρεια Λομβαρδίας. Βρίσκεται πολύ κοντά στη λίμνη Ίζεο, πάνω σε λόφο στους πρόποδες των Άλπεων, και η ατμόσφαιρά της είναι μοναδική. Την πόλη περικλείουν τα Ενετικά τείχη και ο συνδυασμός τους με το ιστορικό κέντρο και την
Piazza Vecchia, όπως και την εκκλησία της Santa Maria Maggiore, μας ταξιδεύουν στο παρελθόν. Συνεχίζουμε για Κόμο. Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο και θα θαυμάσουμε το καταπράσινο τοπίο που καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος.

6η μέρα: Μιλάνο - Σεντ Μόριτζ (Δώρο)
Πρωινό σε μπουφέ. Ολοήμερη εκδρομή στο Σεντ Μόριτζ (Ελβετικές Άλπεις), βορειοδυτικά του Μιλάνου, δημοφιλή χειμερινό τόπο αναψυχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

7η ημέρα: Μιλάνο – 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.

Σημείωση : Το πρόγραμμα στις 25/05 εκτελείται με αντίθετη φορά.
Περιλαμβάνονται:








Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα – Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4).
Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*
Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου).
6 κύρια γεύματα ή δείπνα (σερβιριζόμενο μενού 3 πιάτων).
Μεταφορές, Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα
της εκδρομής.
Αρχηγός - συνοδός
Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.



Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:







Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, παλάτια, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
Βαπορέτο Βενετίας 15€ (καταβάλλεται τοπικά)
Checkpoint 25 €.
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, πληρωτέοι τοπικά
Ποτά, αναψυκτικά στα γεύματα
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ή δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

Αναχωρήσεις

06/04, 25/05/18

Τιμές κατ’ άτομο
Ξενοδοχείο
Δίκλινο
Επιβ. Μονόκλινου
Παιδί (έως 12 ετών)

4*
595 €*
180 €
565 €

. * η τιμή ισχύει για κρατήσεις έως 20 μέρες πριν την αναχώρηση – μετά επιβάρυνση 50 € το άτομο

Αναχωρήσεις: 04, 27/04, 24/05

Σημειώσεις :





Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις 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 γονέα από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.
Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην Ευρώπη. 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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