
 

 
 

 
 

Βενετία - Gardaland   
Βενετία – Πάντοβα – Τεργέστη – Gardaland - Βερόνα   

7  μέρες 
 

 

1η μέρα: Αθήνα – Πάτρα /Ηγουμενίτσα – 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 -  Πάντοβα 

Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για την Πάντοβα. Άφιξη, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη  γνωριμία με την πόλη. Το 

βράδυ μεταφορά με το βαπορέτο στην  Ορθόδοξη εκκλησία  της Βενετίας για την παρακολούθηση της 

Αναστάσιμης Λειτουργίας και αργότερα επιστροφή  στο ξενοδοχείο μας (για την αναχώρηση 06/04).    

 

3η μέρα: Πάντοβα  – Βενετία  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση την Βενετία, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, 

όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. 

Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια 

φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην 

Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. 

Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με 

εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη 

και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής 

Murano. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  

 

4η μέρα: Πάντοβα - Τεργέστη  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Τεργέστη που βρίσκεται στα σύνορα με την Σλοβενία και είναι  

πρωτεύουσα της  αυτόνομης περιοχής Φρίουλι-Βενετία Τζιούλια. Στην πανοραμική μας περιήγηση στο 

ιστορικό κέντρο της πόλης θα δούμε κτίρια art nouveau και νεοκλασικής αρχιτεκτονικής που μαρτυρούν το 

αυστριακό παρελθόν της.  Θα περάσουμε από την κεντρική πλατεία την  Piazza Unità D´italia, μία από τις 

μεγαλύτερες και σίγουρα ομορφότερες πλατείες της πόλης με θέα προς τη θάλασσα, θα δούμε το 

Ρωμαϊκό Θέατρο και το Κάστρο Μιραμάρε. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.  

 

5η μέρα: Πάντοβα – Gardaland  – Βερόνα – Βενετία  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το θαυμαστό κόσμο της Gardaland. Ανεβείτε στο τρενάκι 

Transgardaland express και η περιπέτεια στα μοναδικά θεάματα, που ενθουσιάζουν μικρούς και μεγάλους, 

ξεκινάει με τα  jungle rapiods, Blue Africano, Delfinario, Papaggali show. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την  

ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες του ποταμού Αδίγη. Στην 

κεντρική Πλατεία Μπρα θα δούμε την περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουμε για τις όμορφες 

πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια, και 

φυσικά για το «αρχοντικό των Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Αργά το βράδυ 

μεταφορά στο λιμάνι της Βενετίας όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις 

καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω. 

 

6η -7η μέρα: Εν πλω - Ηγουμενίτσα – Πάτρα – Αθήνα  
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου μέχρι να φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. 

Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα στην 

Θεσσαλονίκη/Αθήνα. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Περιλαμβάνονται: 
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα – Ανκόνα / Βενετία - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες 

εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4). 

 Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* 

 Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου).  

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

της εκδρομής.  

 Μεταφορά με βαπορέτο στην Ορθόδοξη εκκλησία της Βενετίας για την παρακολούθηση της 

αναστάσιμης λειτουργίας (Μόνο για την αναχώρηση 06/04).  

 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 

 Είσοδος στο Πάρκο της Gardaland 

 Checkpoint  20 €. 

 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Βενετία 2-3€ περίπου), πληρωτέοι τοπικά 

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

 

 

Αναχωρήσεις 

 

06/04, 27/04, 25/05/18 

                   

Τιμές κατ’ άτομο 

Ξενοδοχείο 4* 

Δίκλινο 425 € 

Επιβ. Μονόκλινου 70 € 

Παιδί (έως 12 ετών) 375 €  
Επιβάρυνση για τις αναχωρήσεις 27/04 - 25/05 :  40 €   το άτομο σε δίκλινο 

                               

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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