
 

 
 

 
 

Πανόραμα Ιταλίας - Λίμνες Κόμο - Λουγκάνo 
Ρώμη – Σιένα – Φλωρεντία – Βενετία – Βερόνα – Μιλάνο - Λίμνες Κόμο - Λουγκάνο 

9  μέρες - οδικώς 
 

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

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

 

2η μέρα: Ανκόνα -  Ρώμη   
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και άμεση αναχώρηση για την Ρώμη. Άφιξη στην πόλη, τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας, ακολουθεί δείπνο. Ελεύθερος χρόνος για μια βραδινή γνωριμία με την πόλη.  

 

3η ημέρα: Ρώμη – Ξενάγηση πόλης  - (Προαιρετική Εκδρομή στο Τίβολι)  
Πρωινό και αναχωρούμε για την ξενάγηση μας, κατά την οποία  θα δούμε μεταξύ άλλων, την πλατεία της 

Βενετίας με το μνημείο του Βιττόριο Εμμανουέλε και το Παλάτσο Βενέτσια, το Καπιτώλιο, την Ρωμαϊκή 

αγορά, το επιβλητικό Κολοσσαίο, κ.α. Ελεύθερος χρόνος σε μια από τις καλύτερες αγορές της Ιταλίας. 

Εμείς προαιρετικά σας προτείνουμε να μας ακολουθήσετε σε μια απογευματινή  εκδρομή στο Τίβολι και την 

Villa D’Este, μία από τις σημαντικότερες αναγεννησιακές βίλες στην Ιταλία,  με τους περίφημους κήπους 

της με τα 1000 σιντριβάνια και έδρα της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου της Ρώμης. Στους 

κήπους της βίλας θα απολαύσουμε το σιντριβάνι του μουσικού οργάνου  με τους καταρράκτες του, το 

σιντριβάνι της Ρώμης και του Τίβολι που επικοινωνούν μεταξύ τους με τον διάδρομο των εκατό 

σιντριβανιών, το σιντριβάνι της κουκουβάγιας και αυτό των δράκων. Θα υπάρχει χρόνος να κάνετε αν 

θέλετε ένα περίπατο στο μεσαιωνικό Τίβολι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Ρώμη. Δείπνο. 

 

4η ημέρα: Ρώμη – Σιένα - Φλωρεντία 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Φλωρεντία, με ενδιάμεση στάση και περιήγηση στην όμορφη Σιένα. 

Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, την κεντρική πλατεία που πλαισιώνει 

αρμονικά το Δημαρχείο και θεωρείται από τις πιο όμορφες πλατείες της Ιταλίας. Θα δούμε ακόμη αγέρωχα 

αρχοντικά, στενά καλντερίμια, και πανέμορφες εκκλησίες που αντέχουν στον χρόνο. Άφιξη στη Φλωρεντία 

και ακολουθεί η ξενάγηση της πόλης. Μεταξύ άλλων θα θαυμάσουμε την Πόντε Βέκιο, την παλαιότερη 

γέφυρα στον ποταμό Άρνο, τον Καθεδρικό Ναό Ντουόμο, την πιάτσα ντε λα Σινιορία με το Παλάτσο Βέκιο, 

το Βαπτιστήριο, το Καμπανίλε του Τζιότο, την εκκλησία Σάντα Κρότσε κ.ά.,τακτοποίηση και χρόνος 

ελεύθερος για γνωριμία με την πόλη. Δείπνο. 

 

5η ημέρα: Φλωρεντία – Βενετία  
Πρωινό και αναχώρηση για την μαγευτική Βενετία. Άφιξη νωρίς το μεσημέρι και ακολουθεί η ξενάγηση της 

πόλης. Μεταφορά με το βαπορέττο στο ιστορικό κέντρο της Γαληνοτάτης. Θα ξεκινήσουμε από το νησί 

του Αγίου Μάρκου, ένα από τα 118 νησάκια που αποτελούν τη Βενετία και συνδέονται από περίπου 400 

γέφυρες. Η πλατεία του Αγίου Μάρκου έχει χαρακτηριστεί από τον Ναπολέοντα ως «το ωραιότερο σαλόνι 

του κόσμου». Εδώ θα δούμε τα ‘παλαιά’ και ‘νέα κυβερνεία’ και την ‘Ναπολεόντεια πτέρυγα’, τον πύργο 

του ρολογιού, φημισμένο για τους Μόρι (τα μπρούτζινα αγάλματα που χτυπούν τις ώρες), την  έξοχη 

βυζαντινή βασιλική του Αγίου Μάρκου, και δίπλα το περίφημο παλάτι των δόγηδων και την γέφυρα των 

στεναγμών. Χρόνος ελεύθερος, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. 

 

6η ημέρα: Βενετία – Βερόνα - Μιλάνο 
Πρωινό και αναχώρηση για το Μιλάνο, με ενδιάμεση στάση και περιήγηση στην Βερόνα. Περνώντας την 

επιβλητική κεντρική πύλη του ιστορικού κέντρου της πόλης, θα βρεθούμε στην Πιάτσα Μπρα όπου μας θα 

δούμε την Ρωμαική Αρένα, το παλάτι Barbieri, το σπίτι της Ιουλιέτας, καθώς και τον τάφο της και φυσικά 

πολλά υπαίθρια café, πιτσαρίες και τρατορίες. Συνεχίζουμε για το Μιλάνο, άφιξη και περιήγηση της 

οικονομικής πρωτεύουσας της Ιταλίας, του παγκόσμιου κέντρου μόδας. Θα δούμε μεταξύ άλλων το 

μεγαλύτερο γοτθικό κτίριο της χώρας, τον περίφημο καθεδρικό ναό Ντουόμο, το νεοκλασικό θέατρο της 

Σκάλας του Μιλάνου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο. 

 

7η ημέρα: Μιλάνο – Κόμο- Λουγκάνο 
Πρωινό και ολοήμερη εκδρομή στο Κόμο και στο Λουγκάνο. Άφιξη στο Κόμο, πόλη στη Λομβαρδία της 

Ιταλίας, 45 χλμ βόρεια του Μιλάνου. Τοποθετημένο στη νότια άκρη του νοτιοδυτικού βραχίονα της 



 

 
 

ομώνυμης λίμνης Κόμο, είναι αναμφισβήτητα μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Βόρειας Ιταλίας. 

Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο και θα έχουμε χρόνο να την θαυμάσουμε.  Στη συνέχεια 

αναχώρηση για Ελβετία. Τοπία υπέροχα μας οδηγούν στην πρώτη Ελβετική πόλη, το Λουγκάνο. Μικρή 

περιήγηση και βόλτα στην παραλία της λίμνης. Επιστροφή το απόγευμα στο Μιλάνο. Δείπνο. 

 

8η 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. 

 

9η 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 4* 

Δίκλινο 595 €* 

Επιβ. Μονόκλινου 180 € 

Παιδί (έως 12 ετών) 565 €  
. *  η τιμή ισχύει για κρατήσεις έως 20 μέρες πριν την αναχώρηση – μετά επιβάρυνση 50 € το άτομο 

                               

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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