
 

 
 

 

 

 Βενετία – Μιλάνο – Λίμνες Βόρειας Ιταλίας    
Βενετία – Τεργέστη – Βερόνα – Μιλάνο – Κόμο – Λουγκάνο - Λάγκο Ματζόρε 

6 μέρες  

  
1η μέρα : Αθήνα - Βενετία 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση  για την Βενετία την πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη 

πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Άφιξη και απ΄ ευθείας  ξενάγηση πόλης. 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 και αργά το απόγευμα  

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην Ηπειρωτική Βενετία.  

 

2η μέρα:   Βενετία - 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 με θέα προς τη θάλασσα , θα δούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο 

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

 

3η μέρα:   Βενετία – Βερόνα – Μιλάνο   
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για  την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας  το Μιλάνο. Καθ ‘ οδών 

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. 

Άφιξη στο Μιλάνο και πανοραμική περιήγηση.   Θα  δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, την Πιάτσα ντελ 

Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό 

του Μιλάνου. Ο εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) είναι η έδρα του 

αρχιεπίσκοπου της πόλης και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Καθεδρικούς Ναός παγκοσμίως. 

Θα επισκεφθούμε την Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε το όνομα της από τον πρώτο βασιλιά της 

ενωμένης Ιταλίας. Το κτίριο αποτελείται από δύο γυάλινες θολωτές στοές και συνδέει τις πλατείες Πιάτσα 

ντελ Ντουόμο με την Πιάτσα ντελα Σκάλα.  Η Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνου, είναι ένα 

από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε το όνομα της από την εκκλησία που βρισκόταν 

στην ίδια θέση, την Αγία Μαρία della Scala.  Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.   

 

4η μέρα: Μιλάνο – Κόμο – Λουγκάνο    
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Κόμο που βρίσκεται στην νότια  όχθη τις λίμνης 

του Κόμο και  αποτελεί ένα μέρος μοναδικής φυσικής ομορφιάς. Σύντομη πανοραμική περιήγηση στο 

ιστορικό κέντρο της πόλης και χρόνος ελεύθερος. Αναχώρηση για  την ελβετική πόλη Λουγκάνο, 

πρωτεύουσα του ιταλόφωνου καντονιού Τιτσίνο, χτισμένη στις όχθες της ομώνυμης λίμνης. Πανοραμική 

περιήγηση και χρόνος ελεύθερος να παραπλανηθείτε στα γραφικά στενά της πόλης. Αργά το απόγευμα 

επιστροφή στο  ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο.  

 

5η μέρα: Μιλάνο - Λάγκο Ματζόρε    
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Λάγκο Ματζόρε (Μεγάλη Λίμνη),  σημαντικός τουριστικός 

προορισμός και στις όχθες τις βρίσκονται αρκετά τουριστικά θέρετρα. Βρίσκεται στις νότιες Άλπεις, στα 

σύνορα Ιταλίας και Ελβετίας. Η λίμνη βρίσκεται στην Ιταλία στις περιφέρειες Πεδεμόντιο και Λομβαρδία και 



 

 
 

στο Ελβετικό καντόνι Τιτσίνο, με το  νησάκι Ίζολα Μπέλα, και το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι της 

αριστοκρατικής οικογένειας των Μπορομέι, και την Ίζολα ντέι Πεσκατόρι (Νησί των Ψαράδων).  Αργά το 

απόγευμα επιστροφή στο  ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο.  

 

6η μέρα: Μιλάνο –Αθήνα   
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη στο ιστορικό κέντρο της πόλης για αγορές. Αργά το απόγευμα 

μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα.  

 

Σημείωση : Στην αναχώρηση  25/05 η διαμονή θα γίνει στην Πάντοβα  και όχι στη Βενετία.  

 

Περιλαμβάνονται :  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα- Βενετία /ι Μιλάνο-Αθήνα με την Aegean Airlines / 

Alitalia. 

 Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* 

 Πρωινό κάθε μέρα 

 Μόνο για την αναχώρηση του Πάσχα: βαπορέτο Βενετίας για την μεταφορά στην ορθόδοξη εκκλη-

σία και την παρακολούθηση της Αναστάσιμης Λειτουργίας.  

 Τοπικοί  ξεναγοί στη Φλωρεντία και στα Μουσεία του Βατικανού . 

 Μετακινήσεις, Ξεναγήσεις, Εκδρομές, περιηγήσεις με ασφαλή πούλμαν, όπως αναφέρονται  

 Έμπειρος Αρχηγός/συνοδός  

 Ασφάλεια Αστικής και Επαγγελματικής Ευθύνης 

 Φ.Π.Α.  

 

Δεν περιλαμβάνονται: 
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 150 €  

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

 Είσοδος στα Μουσεία του Βατικανού  

 Βαπορέτο Βενετίας την ημέρα της ξενάγησης . 

 Check point ( 20€ ) 

 Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 Δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία, το άτομο τη βραδιά : Βενετία  3,10 €  Μιλάνο 5€), πληρωτέα τοπικά 

 
 

Αναχωρήσεις 

 

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

                   

Τιμές κατ’ άτομο 

Ξενοδοχείο 4* 

Δίκλινο 495 €* 

Επιβ. Μονόκλινου 150 € 

Παιδί (έως 12 ετών) 435 €  

Φόροι Αεροδρομίων 150 €  

. * Η Τιμή αφορά κρατήσεις για τις πρώτες 10 θέσεις – μετά επιβάρυνση 50 € για τον ενήλικα 

και 60 € για το παιδί 

 

Ενδεικτικά ξενοδοχεία : 
 Margerha Venice : Hotel Lugano Torreta Marghera or similar  

 Milano : Hotel Barcelo Milano or Holiday Inn Milano or similar 

 

Ενδεικτικές Πτήσεις με την Aegean Airlines 

Από Προς Αναχώρηση Άφιξη 

 
Αθήνα Βενετία 09.00 10.10 

Μιλάνο Αθήνα 17.10 20.35 

 

 



 

 
 

 

Σημειώσεις :  
 Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά.  

 Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με το ενημερωτικό 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.  

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

πρόσθετη κλίνη (extra bed – ράντζο). 

 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.  

 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά  και μία αποσκευή μέχρι 23 κιλά  
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