
Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει μερικές από τις σημαντικότερες πόλεις της Ιταλίας. Μια πραγματικά καλή 
γεύση από την κουλτούρα αυτής της χώρας, τον πολιτισμό, την πλούσια ιστορία, τα αμέτρητα αξιοθέατα, την 
τοπική γαστρονομία και την κοσμοπολίτικη ζωή. Από το κολοσσαίο στη Ρώμη, τον Καθεδρικό στη Φλωρεντία, 
τα κανάλια στη Βενετία και το περίφημο Duomo στο Μιλάνο, δεν υπάρχει κάτι που δεν συναρπάζει. Για να 
δείτε και να βιώσετε όλα αυτά, απλά κάντε κράτηση και ετοιμάστε βαλίτσα..

Ιταλικό Πανόραμα

22&29
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 6

ημέρες

► Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα 
► Ιδανικό συνδυασμό πτήσεων με απευθείας αναχώρηση για Μπέργκαμο και επιστροφή από Ρώμη  
      χωρίς περιττά χιλιόμετρα. 
► Ιδανικά ωράρια πτήσεων με αναχώρηση πρωί και επιστροφή βράδυ 
► Διαμονή αποκλειστικά σε ξενοδοχεία 4 αστέρων.
► Μόνο στο πρόγραμμα αυτό πλήρης περιήγηση στην Βενετία με επιπλέον κρουαζιέρα στη                                                                                
      λιμνοθάλασσα Βένετο 
► Νυχτερινή περιήγηση στη Βενετία γιατί τα βράδια εκεί είναι μαγικά!
► Συνοδό που ειδικεύεται σε αυτές τις ιταλικές πόλεις, καθ’όλη την διάρκεια της εκδρομής.
► Για τελευταίο αφήσαμε την εμπειρία μας σε αυτό το ταξίδι γιατί το πραγματοποιούμε από το 1988!   

1Πτήση - Μιλάνο - Περιήγηση πόλης - Ναβίλι
ημέρα

 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στις 08.30 και απευθείας πτήση για το αεροδρόμιο του 
Μπέργκαμο. Φτάνοντας δεν θα χάσουμε χρόνο, θα αναχωρήσουμε αμέσως για περιήγηση στο κοσμοπολίτικο 
Μιλάνο. Η πόλη της τέχνης και της μόδας, η μητρόπολη που δεν σταματά να σε εκπλήσσει με τα μαγευτικά 
κρυμμένα μυστικά της και με τη νέα πόλη που αναπτύσσεται κάθετα με ουρανοξύστες που μοιάζουν με 
κρεμαστούς κήπους, σχεδιασμένους με φιλικά για το περιβάλλον πρότυπα. Η πρωτεύουσα της Λομβαρδίας 
και μεγαλύτερη πόλη της Ιταλίας μετά από την Ρώμη, έχει μια σπουδαία ιστορία. Από το κάστρο των Σφόρτσα 
στο ιστορικό κέντρο με τον Ντουόμο, την Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε II και την διάσημη Λυρική Σκηνή της 
Σκάλας ξετυλίγεται ένα ακόμη κομμάτι της μακραίωνης ιστορίας του. Η βιομηχανική καρδιά της Ιταλίας θα 
μαγέψει και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη με τις υπέροχες βραδιές στα Ναβίλι, την μικρή Βενετία της βραδινής 
διασκέδασης. Στον πολυσύχναστο δρόμο του Κόρσο Βιτόριο Εμανουέλε θα βρείτε εκατοντάδες καταστήματα 
και πολυκαταστήματα για τις αγορές σας. Αλλά για να απολαύσετε την υπέροχη θέα στον καθεδρικό του 
Ντουόμο σας προτείνουμε το Ρουφ Γκάρντεν του πολυτελούς πολυκαταστήματος ΡΙΝΑΣΕΝΤΕ (Rinascente) με 
τα εστιατόρια και τα μπαρ που διαθέτει.  
 Για το βράδυ αυτό στο Μιλάνο, προτείνουμε μια έξοδο στην περιοχή της νυχτερινής ζωής, το διάσημο ΝΑΒΙΛΙ 
με τα κανάλια του, τα εστιατόρια και τα πολυάριθμα μπαρ.

ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί σας προσφέρουμε..

2 Σιρμιόνε - Λίμνη Γκάρντα - Βερόνα - Μπαλκόνι Ιουλιέτας - Μέστρε -  
Venice by Nigh

ημέρα

 Πάρτε ένα καλό πρωινό και φύγαμε για το μαγευτικό παραλίμνιο Σιρμιόνε. Το Σιρμιόνε είναι ένα από τα πιο 
δημοφιλή «αξιοθέατα» στη λίμνη του Γκάρντα, με χιλιάδες επισκέπτες να πλημμυρίζουν καθημερινά κάθε 
γωνιά του για να δουν αυτή τη πανέμορφη γραφική χερσόνησο. Θα δείτε εικόνες του σε κάθε διεθνή τουριστικό 
κατάλογο  πληροφοριών για τη λίμνη του Γκάρντα με το κάστρο του 12 αιώνα των Σκαλίτζερι στην είσοδο της 
παλιάς πόλης, την βίλα της Μαρία Κάλλας, τα ρωμαϊκά ανάκτορα, το Σπήλαιο του Κάτουλλου, τις θέρμες από 
το ανενεργό ηφαίστειο του όρους Μπάλντο και τις ιδιαίτερες παραλίες του. Μια επίσκεψη που θα σας μαγέψει. 



3 Βενετία - Πλατεία Σαν Μάρκο - Μέστρε - Φόρτε Μαργκερα 
ημέρα

Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για το λιμάνι του Μέστρε, από όπου θα πάρουμε 
το καραβάκι για την Βενετία, μοναδική και σαγηνευτική, με τα 124 νησιά και τα 438 γεφύρια που δημιουργούν 
ένα σενάριο χωρίς αντίστοιχο στον κόσμο. Η Γαληνοτάτη Δημοκρατία γιόρτασε το 2021 τα 1600 χρόνια από 
την ίδρυση της. Το 2022 φιλοξενεί την μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Τέχνης, την Μπιενάλε, που λαμβάνει χώρα 
κάθε δύο χρόνια στους Κήπους και στο Αρσενάλε με πολλαπλές παράλληλες εκδηλώσεις σε ολόκληρο τον 
αστικό ιστό της πόλης. Η πόλη του Μάρκο Πόλο, του Φόσκολο, του Γκολντόνι και του Καζανόβα, αλλά και του 
Τιντορέτο, του Μπελίνι, του Τιτσιάνο και του Βιβάλντι, ιστορικά χαρακτηρίζεται από τη βυζαντινή παρουσία και 
τις σχέσεις της με τον αραβικό κόσμο. 

 Όμως η πραγματική ψυχή της Βενετίας βρίσκεται στην αρχιτεκτονική πτυχή της πόλης. Η μνημειώδης Πιάτσα 
San Marco χαρακτηρίζεται από τη Βασιλική και το Παλάτι των Δόγηδων που χτίστηκε εξ ολοκλήρου από 
μάρμαρο της Ίστριας με την διάσημη γέφυρα των Στεναγμών. Το  καμπαναριό περιτριγυρισμένο από τις Παλιές 
και Νέες Προκουράτιε με τα διάσημα καφέ Φλοριάν από το 1720 και το καφέ Κουάντρι στην αγκαλιά του 
‘Ωραιότερου Σαλονιού του κόσμου‘. Δεν θα παραλείψουμε την μεγαλύτερη πέτρινη γέφυρα και αρχιτεκτονικό 
αριστούργημα του Ριάλτου στο Μεγάλο Κανάλι με τα δεκάδες Παλάτσι γοτθικού-βενετσιάνικου ρυθμού και 
τις γόνδολες του, αυτό το κατεξοχήν βενετσιάνικο σύμβολο. Η μεγάλη παρουσία και συνεισφορά στην ιστορία 
της πόλης από το ελληνικό στοιχείο, σηματοδοτείται ανάμεσα στα άλλα και  με τον ιστορικό ναό του Αγίου 
Γεωργίου, το ελληνικό Ινστιτούτο και το Βυζαντινό μουσείο. Η πόλη των δόγηδων περιμένει να μαγέψει και τον 
πιο απαιτητικό επισκέπτη που θα βρει λίγο χρόνο για να απολαύσει μια Όμπρα (ποτήρι κρασί) με ένα Τσικέτο 
(μεζεδάκι) χαλαρώνοντας σε κάποιο πανέμορφο Κάμπο (μεγάλη πλατεία) ή Καμπιέλο (μικρή πλατεία) που 
συναντά περπατώντας ανάμεσα στα πολυάριθμα Κάλλι (δρομάκια).         
                                                                                                               
 Αργά το απόγευμα θα ξεκουραστούμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε μια 
νυχτερινή έξοδο στο ΦΟΡΤΕ ΜΑΡΓΚΕΡΑ για φαγητό και διασκέδαση. Το Φόρτε Μαργκέρα είναι ένα μέρος που 
θα αγαπήσετε! Μια μεγάλη, καλά οργανωμένη περιοχή, με λιβάδια από γρασίδι, ποτάμια με τα κανάλια τους, 
μπαρ και εκθεσιακούς χώρους της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Βενετίας που έχουν ως αποτέλεσμα ένα 
μείγμα φύσης, ιστορίας, πολιτισμού, φαγητού και ποτού. Μια περιοχή όπου μπορείτε να βυθιστείτε στο πράσινο 
και να καθίσετε δίπλα στη λιμνοθάλασσα ή να πιείτε ένα ποτό και να φάτε σε κάποιο από τα εστιατόρια, μπαρ 
και μπυραρίες. Το φρούριο Marghera χτίστηκε σε μια τοποθεσία όπου η ηπειρωτική χώρα ήταν πιο κοντά στην 
πόλη της Βενετίας για προφανείς στρατηγικούς λόγους. Τόσο οι Γάλλοι όσο και οι Αυστριακοί συνειδητοποίησαν 
τη σημασία του τόπου και αμφότεροι στις αρχές του 1800 συνέβαλαν στην κατασκευή του. Μετά την ενοποίηση 
της Ιταλίας, το Φόρτε Μαργκέρα διατήρησε αρχικά τη στρατιωτική  εξέχουσα θέση του. Ωστόσο, μέχρι το τέλος 
του πρώτου π. πολέμου (που ήταν ένας πόλεμος χαρακωμάτων) έγινε σαφές ότι τα οχυρά δεν εξυπηρετούσαν 
πλέον τον σκοπό τους. Ο ιταλικός στρατός χρησιμοποιούσε το μέρος μέχρι τη δεκαετία του 1980 κυρίως για την 
αποθήκευση εξοπλισμού και άλλων αντικειμένων. Απολαύστε!

 Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε  για την πόλη των 
ερωτευμένων, την Βερόνα. Επισκέφτηκες ποτέ ένα μέρος 
που το ερωτεύτηκες με την πρώτη ματιά; Για εμάς ένα από 
αυτά τα μέρη είναι η πανέμορφη αυτή πόλη του Βένετο. 
Το Τσέντρο Στόρικο είναι το ιστορικό κέντρο της πόλης 
όπου θα δούμε τα διασημότερα αξιοθέατα της: την Αρένα 
της Βερόνας, αυτό το τεράστιο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, τις 
μεγάλες Πιάτσες με τα αναγεννησιακά παλάτσι και τις 
φοντάνες, τους πύργους των αριστοκρατικών οικογενειών 
που ηγεμόνευσαν κατά την μακραίωνη ιστορία της, αλλά 
και το σπίτι της Ιουλιέτας, της ηρωίδας του Σαίξπηρ και 
αυτής της αιώνιας ιστορίας αγάπης, 
Ανάμεσα στα ιστορικά μνημεία και στην θορυβώδη κοσμοπολίτικη αγορά της πόλης ο καθεδρικός ναός και 
η βασιλική της Αγίας Αναστασίας ξεχωρίζουν. Δίπλα στον ποταμό Αδίγη που σχηματίζει ένα τεράστιο σίγμα 
βρίσκεται το Πόντε Βέκιο, η παλαιότερη γέφυρα της πόλης με όμορφα καφέ και εστιατόρια για μια στάση 
για χαλάρωση. Ένα ταξίδι στην πόλη του έρωτα που θα σας μείνει αξέχαστο. Χρόνος ελεύθερος για να 
απολαύσετε ένα καπουτσίνο και συνεχίζουμε για την περιοχή της Βενετίας και το ξενοδοχείο μας.

Το βραδάκι ελάτε μαζί μας σε μια προαιρετική έξοδο στην μαγική νυχτερινή Βενετία! Η πόλη αυτή το βράδυ 
είναι τελείως διαφορετική απ’ ότι την ημέρα, φωτισμένη με τις υπαίθριες ορχήστρες μπροστά στα περίφημα 
καφέ FLORIAN, LAVENNA και QUADRI που έχουν δεχθεί σχεδόν όλη τη διανόηση, στις τέχνες, τα γράμματα 
και τον πολιτισμό. Τα περισσότερα προγράμματα βλέπουν τη Βενετία μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, αυτή 
όμως η νυχτερινή περιήγηση θα σας μαγέψει!
Επιστροφή γύρω στα μεσάνυχτα με το καραβάκι, στο ξενοδοχείο μας.
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ημέρα

ημέρα
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Φλωρεντία – Ξενάγηση πόλης - Ρώμη - By Night 

Ρώμη - Ξενάγηση πόλης - Βατικανό - Ναός Αγίου Πέτρου

Ρώμη - Πτήση επιστροφής

ημέρα

ημέρα

ημέρα

 Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκιναμε για την πόλη της Φλωρεντίας, γενέτειρα της 
ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την 
UNESCO. Θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό 
Καθεδρικό Ναό Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Θα κατέβουμε ως την 
Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του 
Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα 
με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε με την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη 
γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες 
πλατείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. 
Έπειτα αναχώρηση για την Ρώμη και το ξενοδοχείο μας. 

 Για την πρώτη σας βραδιά, προτείνουμε μια προαιρετική νυχτερινή περιήγηση στη Ρώμη, για να την δείτε 
όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με 
τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε 
έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρηνάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε στην Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της 
Ιταλίας. Θα περάσουμε από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο και τέλος θα 
κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, μια από τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για 
ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

 Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε αμέσως την πανοραμική ξενάγηση στην πόλη 
- σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό 
τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο 
αρχαίο Ρωμαϊκό κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία 
αγορά, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το μνημείο του 
Βίκτωρα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. 
 Ακολουθεί μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για μια μοναδική ξενάγηση. Τα Μουσεία 
Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα μερικών από των κορυφαίων μουσείων του κόσμου με ετήσια 
επισκεψιμότητα άνω των 4,3 εκατ. τουριστών. Διαθέτουν εκθέματα της μακραίωνης και τεράστιας συλλογής 
της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, περιλαμβανομένων διάσημων αγαλμάτων του αρχαίου κόσμου και 
αριστουργημάτων της Αναγέννησης και του σήμερα. Στην ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε αμέτρητους 
μοναδικούς θησαυρούς, όπως τον διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, 
τα δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με 
τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας 
ζωγραφικής. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου 
Πέτρου στο Βατικανό, όπου θα εντυπωσιαστούμε από την αποκαθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ Αγγέλου και τα 
έργα τέχνης που φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος στην πόλη.

Δεν είναι καθόλου άσχημο να ξυπνάς σε αυτή την 
πόλη!  Και μπορεί να είναι τελευταία μας μέρα αλλά 
επειδή φροντίσαμε η πτήση να είναι αργά το απόγευμα 
έχετε αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας για να κάνετε τις 
επισκέψεις που επιθυμείτε. Φυσικά ο συνοδός του 
ταξιδιού είναι εκεί για να σας δώσει κάθε απαραίτητη 
πληροφορία. Κατόπιν θα κατευθυνθούμε στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.
 Κάπως έτσι συντίθεται, μέσα από’ αυτό το «οδοιπορικό» 
ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παζλ εντυπώσεων, εικόνων 
και εμπειριών που θα σας συναρπάσει και σίγουρα θα 
σας ετοιμάσει για το επόμενο ταξίδι, με την φροντίδα 
της ομάδας μας που δημιουργεί ταξίδια και όμορφες 
αναμνήσεις για εσάς..



Τιμοκατάλογος

 Ιταλικό Πανόραμα
6 ημέρες

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή  
παιδιού

Τιμή 
Moνοκλ.

Πτήσεις 

22&29 
 Οκτωβρίου

ΜΙΛΑΝΟ 
NOVOTEL CA GRANDA 4*
Viale Suzzani 13, Bicocca - Zara

475€ 390€ 710€

RYANAIR

ΘΕΣ - ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ
09.45 - 10.55

ΡΩΜΗ - ΘΕΣ
18.05 - 20.45

BENETIA - MESTRE 
ANTONY PALACE  4*

Marcon 

ΡΩΜΗ
GH FLEMING ROMA 4*   
Piazza Monteleone di Spoleto

σύνολο φόρων 145€

  Περιλαμβάνονται   Δεν Περιλαμβάνονται
• αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της 

RYANAIR 
• Αποσκευές : 1 προσωπικό αντικείμενο (40x20x-

25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ (55x40x20cm) ανά 
άτομο

• Διαμονή για 5 διαν/σεις σε κεντρικά ξενοδοχεία 
4* 

• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
• Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές 

λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Συνοδός εκδρομής 
• Ταξιδιωτική ασφάλιση

• εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα, μεταφορά με 
βαπορέτο από και προς Βενετία (15€ ευρώ), 
δημοτικοί φόροι πόλεων (ανά άτομο Ρώμη 6€, 
Μέστρε 3,15€), Checkpoint 20e ανά άτομο και 
προαιρετικές δραστηριότητες


