ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
4 ΗΜΕΡΕΣ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Βενετία, Μουράνο, Νερόνα

Όπου η γιορτή έχει χαρακτήρα επιβλητικό, μυστηριακό και
αριστοκρατικό!!!
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη «Γαληνοτάτη» πόλη των δόγηδων και των
καναλιών, τη μοναδική Βενετία, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410
περίπου γέφυρες και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
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
∆όγηδων και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, όπου 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. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας
στην ηπειρωτική Βενετία. ∆ιανυκτέρευση.
2η μέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΡΑΝΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πρωινή επίσκεψη στην Βενετία. Θα περάσουμε και πάλι με το
βαπορέττο στην πλατεία του Αγίου Μάρκου για να δούμε την μεγαλύτερη γιορτή του
καρναβαλιού, τη μεγάλη παρέλαση των καρναβαλιστών και το έθιμο του Πετάγματος του Αγγέλου
από το καμπαναριό του Αγίου Μάρκου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα
εργαστήρια κατασκευής Murano. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
∆ιανυκτέρευση.
3η μέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη ρομαντική Βερόνα την πόλη των αιώνιων εραστών
του Σαίξπηρ. Στην περιήγησή μας θα δούμε την Πλατεία Μπρα με τη ρωμαϊκή Αρένα, τις όμορφες
πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι και το λεγόμενο «σπίτι» της Ιουλιέτας με το θρυλικό
μπαλκόνι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. ∆ιανυκτέρευση.
4η μέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ

Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Βενετία – Αθήνα με την Alitalia.
 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 ∆ιαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας.
 Πρωινό καθημερινά.
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της
εκδρομής.
 Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α.
∆εν περιλαμβάνονται:
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων.
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεματικά πάρκα και γενικά όπου απαιτείται.
 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
 Checkpoint 20€.
 Βαπορέτο Βενετίας 15€ για κάθε μεταφορά.
 ∆ημοτικοί φόροι στο ξενοδοχείο ( 2,85 € το άτομο τη βραδιά)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα
πραγματοποιηθούν.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ημ

4

Αναχ.

Ξενοδοχείο

∆ιατροφή

Early
Booking
Offer

Κανονική
Τιμή σε
δίκλινο

Παιδική
Τιμή σε 212 ετών

Επιβάρυνση
μονο/νου

Αεροπορική Εταιρία /
Πτήσεις / Φόροι

BEST WESTERN HOTEL
BIRI 4*

ΠΡΩΙΝΟ

395 €

425 €

355 €

60 €

HOTEL MILANO 4* SUP

ΠΡΩΙΝΟ

425 €

455 €

385 €

50 €

ALITALIA
ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ
05.55-07.00
ΡΩΜΗ - BENETIA
08.25 - 09.30
BENETIA - ΡΩΜΗ
12.15 - 13.25
ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ
14.50 - 17.45
ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 165 €
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