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4 ΗΜΕΡΕΣ

Γνωρίστε τη Βενετία μαζί μας γιατί προσφέρουμε :

ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΕΤΑΣ - ΒΕΡΟΝΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ - ΤΡΕΒΙΖΟ
ΞΑΚΟΥΣΤΟ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ  

ΔΩΡΟ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΤΗΝ ΠΑΝΤΟΒΑ 

& ΤΗ ΒΕΡΟΝΑ

  Αρλεκίνοι, καζανόβες, βαρόνοι και μαρκήσιοι στην πόλη των γονδολιέρηδων..στο διασημότερο
καρναβάλι της Ευρώπης! Eνα ονειρικό ταξίδι στη γενέτειρα του Αντόνιο Βιβάλντι, στα 119 μικρά νησιά,
που χωρίζονται από κανάλια και ενώνονται μεταξύ τους με γέφυρες.
  Το Καρναβάλι της Βενετίας είναι χωρίς αμφιβολία το πιο λαμπρό πάρτι στον κόσμο.
Έχει μια ιστορία αιώνων, μοναδικές δημόσιες εκδηλώσεις, παρελάσεις μεταμφιέσεων και παραδόσεις
που έχουν επηρεάσει τους εορτασμούς του καρναβαλιού σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν είναι περίεργο
λοιπόν που η επίσκεψη στο Καρναβάλι της Βενετίας είναι ένα όνειρο ζωής για πολλούς. 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ
ΕΙΝΑΙ..ΣΤΟ ΞΑΚΟΥΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΕΤΑΣ,

ΤΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ ΕΡΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ!
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Νέο ανανεωμένο πλήρες πρόγραμμα, στις ιδανικές ημερομηνίες, στο αποκορύφωμα του Καρναβαλιού 
Εγγυημένες θέσεις στις απευθείας πτήσεις Ryanair για το αεροδρόμιο Treviso της Βενετίας
Διαμονή σε ειδικά επιλεγμένα ξενοδοχεία στην καρδιά του Μέστρε, στην “είσοδο της Βενετίας”
Μεταφορές από & προς το αεροδρόμιο, περιήγηση στη Βενετία και 2 ολόκληρες μέρες για να
απολαύσετε τις “καρναβαλικές” εκδηλώσεις 
Δώρο εκδρομή στη Βερόνα και στην Πάντοβα!
Προαιρετικό Canal Grande by night & Burano mini cruise 
Kαθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες
Eλληνόφωνο τοπικό συνοδό, ο οποίος θα σας δώσει κάθε απαραίτητη πληροφορία για το αναλυτικό
πρόγραμμα των εκδηλώσεων, τα event balls, τα σωστά spot της πόλης 

     και τα μυστικά αγαπημένα μέρη των τοπικών! 
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ΒΕΝΕΤΙΑ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ - PALAZZO DUCALE - BURANO

  Συγκέντρωση νωρίς το πρωί, στις 04.30 στο αεροδρόμιο Μακεδονία και απευθείας πτήση για το αεροδρόμιο Treviso.
Φτάνουμε στις 07.10 οπότε έχουμε όλη τη μέρα μπροστά μας! Χωρίς να χάσουμε ώρα αναχωρούμε για την πόλη των
αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ 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. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση
για το ξενοδοχείο μας στο Μέστρε. 
  Οι γραφικές γειτονιές σε συνδυασμό με την εορταστική ατμόσφαιρα μας προετοιμάζουν για τις όμορφες στιγμές που
θα ζήσουμε τις επόμενες ημέρες. Για το βράδυ προτείνουμε μια βόλτα στο μεγάλο κανάλι της Βενετίας που θα σας
μείνει αξέχαστη. Θα επιβιβαστούμε σε πλεούμενα σκάφη για να απολαύσουμε τα ιστορικά κτίρια που απορρέουν μέσα
από το νερό, με τις αντανακλάσεις τους να μας μαγεύουν κατά μήκος του Canal Grande, του μεγαλύτερου και
συγχρόνως πιο σημαντικού καναλιού της Βενετίας. Θα δούμε επίσης τη γέφυρα Rialto που ενώνει τις περιοχές του Σαν
Πόλο και του Αγίου Μάρκου αποτελώντας τη μεγαλύτερη γέφυρα της Βενετίας.

ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑΣ -
ΜΕΣΤΡΕ - CANAL GRANDE BY NIGHT

ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ - 
CARNIVAL COSTUMES SHOW - COSTUME CONTEST 

  Αφού πάρουμε ένα καλό πρωινό, θα αναχωρήσουμε για να πάρουμε το καραβάκι για την Βενετία, μοναδική και σαγηνευτική, με τα
119 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. 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 του 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). Τελειώνοντας
την περιήγηση θα έχουμε χρόνο στην κεντρική πλατεία Αγίου Μάρκου για να παρακολουθήσουμε τις μοναδικές εκδηλώσεις. 
 Σήμερα Κυριακή 19/2 από το πρωί μέχρι τις 17.00 όχι μόνο μπορείτε να δείτε τον διαγωνισμό καλύτερης στολής αλλά μπορείτε και
να συμμετέχετε! Φορέστε την καλύτερη μάσκα, παρελάστε στην πασίγνωστη πλατεία και γίνετε πρωταγωνιστές ενός
φαντασμαγορικού show!

Venice Carnival

 Θα πάρουμε ένα καλό πρωινό και θα αναχωρησουμε για μια ακόμα ημέρα γεμάτη καρναβαλικές εκδηλώσεις που βρίσκεις μόνο στη
Βενετία με χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου. Πλούσια χρώματα, γοητευτικά κοστούμια, ιδιαίτερες εκδηλώσεις και
μεταμφιέσεις που ξεχωρίζουν μας περιμένουν για να ζήσουμε αυτή τη γιορτή. 
 Θα ζήσουμε σαν ντόπιοι σε παρελάσεις ανάμεσα σε αρλεκίνους, καζανόβες, Δόγηδες, ντόμινα, βαρόνους και μαρκίσιους. Χρόνος
ελεύθερος για βόλτα με γόνδολες στα στενά της πόλης. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το Palazzo Ducale, το πιο όμορφο παλάτι
γοτθικής αρχιτεκτονικής που αποτέλεσε την κατοικία των Δόγηδων και όψη που εντυπωσιάζει κάθε επισκέπτη. Αν επιθυμείτε,
μπορείτε να συμμετάσχετε στην προαιρετική βόλτα με το καραβάκι, στην λιμνοθάλασσα της BENETO στο πανέμορφο και ιδιαίτερο
BURANO, όπου θα έχουμε περίπου 1 ώρα και 30’ να το χαρούμε. Θα περάσουμε μπροστά από τους κήπους όπου γίνεται η
φημισμένη BIENNALE, έξω από το LIDO μπροστά από το MURANO, και θα καταλήξουμε στο Burano ένα νησάκι φημισμένο για τα
πολύχρωμα σπίτια του σε μια Αιγαιοπελαγίτικη ατμόσφαιρα, όπως αναφέρουν κάποιοι ταξιδιωτικοί οδηγοί. Ενδιαφέρουσες και
διαφορετικές εικόνες από αυτές της Βενετίας που θα σας χαλαρώσουν ευχάριστα.



ΜΕΣΤΡΕ - ΠΑΝΤΟΒΑ - ΠΡΑΤΟ ΝΤΕΛΑ ΒΑΛΕ - ΤΡΕΒΙΖΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Venice Carnival4 ΗΜΕΡΑ4 ΗΜΕΡΑ4 ΗΜΕΡΑ

 Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο, θα αναχωρήσουμε για την ΠΑΝΤΟΒΑ, την Ζωγραφισμένη πόλη (URBS PICTA). Με αυτόν τον
λατινικό τίτλο είναι γνωστή η ‘Ζωγραφισμένη πόλη‘ του Βένετο εγγεγραμμένη στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς για "τις τοιχογραφίες του 14ου αιώνα". Μια επίσκεψη στην Πάντοβα είναι μια εντελώς συναρπαστική εμπειρία για
πάρα πολλούς λόγους. Η Πάντοβα είναι πραγματικά ένα ζωντανό μνημείο για όλες τις εποχές που έχει ζήσει, μια ιστορική κιβωτός
που μετρά μερικά από τα πιο πολύτιμα καλλιτεχνικά επιτεύγματα των τελευταίων 2000 ετών. Από το 1222 φιλοξενεί το διάσημο
πανεπιστήμιο που γρήγορα έγινε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα μάθησης στην Ευρώπη, τόσο στη λογοτεχνία όσο και στην
επιστήμη (Γαλιλαίος). Μια άλλη ιδιαίτερη όψη της πόλης είναι η θρησκευτική της πτυχή, που πηγάζει από την προνοητική παρέμβαση
του Φραγκισκανού μοναχού Αντωνίου ενάντια στη διάδοση της τοκογλυφίας στις αρχές του 13ου αιώνα. Ένα χρόνο μετά τον
θάνατό του, η βασιλική του Αγίου Αντωνίου χτίστηκε για να στεγάσει τα λείψανά του, ένα επιβλητικό πνευματικό μνημείο που
συνδυάζει πολλά αρχιτεκτονικά στυλ όπως ρωμανικό, γοτθικό, βυζαντινό, μαυριτανικό και το οποίο φιλοξενεί πολλά υπέροχα έργα
τέχνης. Σήμερα ο ναός είναι ένα από τα σπουδαιότερα καθολικά προσκυνήματα στον κόσμο. Πόλος έλξης για τις νωπογραφίες του
Τζιότο (Giotto), το διάσημο παρεκκλήσι Σκροβένι (Scrovegni) δίπλα στα ερείπια του ρωμαϊκού αμφιθεάτρου και η εκκλησία των
Eremitani με σημαντικά έργα του Andrea Mantegna. 
 Το Πράτο ντέλα Βάλλε, η μεγαλύτερη και επιβλητικότερη πλατεία της Ιταλίας και δεύτερη σε μέγεθος μονάχα από την Κόκκινη
πλατεία της Μόσχας, είναι εκτός από τις επιβλητικότερες της Ευρώπης και ένα ανοιχτό μουσείο τέχνης με τα 78 αγάλματα και τους 8
οβελίσκους που περιτριγυρίζουν το καταπράσινο νησάκι Μέμνια. Παραδίπλα ο Βοτανικός Κήπος της πόλης από το 1545 αξίζει
σίγουρα μια επίσκεψη. Στο ιστορικό κέντρο μπορούμε να θαυμάσουμε το Παλάτσο ντέλλα Ρατζιόνε, το μεσαιωνικό δικαστικό
μέγαρο του 1218, με την μεγαλύτερη κρεμαστή αίθουσα στην Ευρώπη και το εκκρεμές του Φουκώ αλλά και την παλιά κλειστή
αγορά του ανάμεσα στις πλατείες ντέλλα Φρούτα και ντέλε Έρμπε. Κοντά και η πλατεία ντέλλα Σινιορία που φιλοξενεί την Αψίδα με
το Αστρονομικό Ρολόι της και το βράδυ μετατρέπεται σε μια κοσμοπολίτικη όαση διασκέδασης. Στο Palazzo del Bo', που τώρα
ανήκει στο πανεπιστήμιο, μπορεί κάποιος να επισκεφθεί το διάσημο Αμφιθέατρο της Ανατομίας, του 1594. Τέλος δεν θα
παραλείψουμε να αναφερθούμε στο Πεντρόκι, το ιστορικό καφέ της πόλης όπου επιβάλλεται μια στάση για να απολαύσει κανείς τον
διάσημο εσπρέσσο με μέντα και να συνειδητοποιήσει ότι η Πάντοβα είναι μια μοναδική πόλη που χρειάζεται να επισκεφτεί πολλές
φορές ακόμη για να την ανακαλύψει. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Τρεβίζο και επιστροφή στην Ελλάδα.

• ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ MASK CONTEST. 
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18 Φεβρουαρίου

CAMPANILE VENICE 
MESTRE 3* plus 345 - - 470 RYANAIR

Treviso Αirport
 

ΘΕΣ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
06.15 - 07.10

 

ΒΕΝΕΤΙΑ - ΘΕΣ 
17.40 - 20.25

BELSTAY VENEZIA MESTRE 4* 395 385 270 535

BEST WESTERN 
TRITONE MESTRE 4* 445 435 - 570

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

• Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της RYANAIR 
• Αποσκευές : 1 προσωπικό αντικείμενο (40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10 κιλών (55x40x20cm) ανά άτομο. 
• Αν επιθυμείτε, ζητήστε μας το κόστος για επιπλέον αποσκευή 20 κιλών. 
• Διαμονή για 3 διαν/σεις στα κεντρικά ξενοδοχεία 4* που αναγράφονται στον τιμοκατάλογο. 
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο 
• Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα 
•Περιλαμβάνονται τα checkpoint των πόλεων
• Συνοδός εκδρομής • Ταξιδιωτική ασφάλιση

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :
Εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα, μεταφορά με βαπορέτο από και προς Βενετία,δημοτικοί φόροι πόλεως
(Μέστρε 3,15€) και προαιρετικές δραστηριότητες
Δεν περιλαμβάνεται ασφάλιση covid .(αφορά το 70% της κάλυψης των εξόδων) Η ασφάλιση αυτή είναι
προαιρετική αλλά προτείνουμε να την πάρετε όσο ακόμα η πανδημία δεν έχει τελειώσει οριστικά. Για να
εξασφαλίσουμε για εσάς το καλύτερο αποτέλεσμα με ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης, έχουμε έρθει σε
συμφωνία με την ΑΝΑΞ insurances προσφέροντας έναν συνδυασμό καλύψεων από την INTERAMERICAN
ιδιαίτερα σημαντικές οι καλύψεις για ακύρωση λόγω νόσησης πριν την αναχώρηση και η κάλυψη εξόδων
λόγω νόσησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού Κόστος ανά άτομο : 20 ευρώ .

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ +145€


