
Μητροπόλεως 26-28, (8οςόρ. )
Αθήνα 105 63
Τηλέφωνο: 210 3315621
Φαξ: 210 3315623 – 4
Email: info  @  grefis  .  gr  

     
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 4ημ.

Όπου η γιορτή έχει χαρακτήρα επιβλητικό,
μυστηριακό και αριστοκρατικό !!!

Πάντοβα, Βενετία, Βερόνα.

21 – 24  Φεβρουαρίου ‘20

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – MΠΟΛΟΝΙΑ – ΒΕΡΟΝΑ – ΠΑΝΤΟΒΑ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση  για τη Μπολόνια. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν
και αναχώρηση  για  τη 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  απόγευμα
άφιξη στη Πάντοβα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

2η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ -  ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, τη Βενετία,
χτισμένη  πάνω  σε  118  μικρά  νησιά,  που  ενώνονται  με  410  περίπου  γέφυρες,  και  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 και αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας. Διανυκτέρευση. 
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3η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΤΙΑ
– ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΡΑΝΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για
την  Βενετία.  Xρόνος  ελεύθερος  στην
Πλατεία του Αγίου  Μάρκου  για να  δείτε
την  μεγαλύτερη  γιορτή  του  καρναβαλιού.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε ένα από τα

λίγα εργαστήρια κατασκευής  Murano. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ – ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και  αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Μπολόνιας για την πτήση
της επιστροφής μας. ‘Αφιξη στην Αθήνα το απόγευμα. 

                                                                      Early Booking           
                                                                               
Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο                                295 €                                  395 € 
Τιμή σε μονόκλινο                                              395 €                                   495 €
Παιδικό ( μέχρι 12 ετών)                                   295€                                    395 €  
Φόροι αεροδρομίων  & Check points             175 €                                  175 €           

Σημειώσεις :  Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το
επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη  από 70€ έως 90€,  & Από/προς υπόλοιπα
αεροδρόμια από 120€ έως 140€.   

Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά  εισιτήρια  οικονομικής  θέσης  Αθήνα  –  Μπολόνια  –  Αθήνα  με  την

Aegean Airlines. 
 Πολυτελές  κλιματιζόμενο  πούλμαν  του  γραφείου  μας  για  τις  μεταφορές  και

μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Διαμονή στο επιλεγμένο  ξενοδοχείο Hotel Milano Padova  4*.
 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.

Δεν περιλαμβάνονται:
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων. 
 Είσοδοι  σε  μουσεία,  αρχαιολογικούς  χώρους,  θεματικά  πάρκα   και

γενικά όπου απαιτείται. 
 Βαπορέτο Βενετίας 15€ για κάθε μεταφορά.
 Δημοτικοί φόροι στο ξενοδοχείο ( 3,00 € το άτομο τη βραδιά)  

Πτήσεις 
21 Φεβρουαρίου’20   Α3 682  Αθήνα – Μπολόνια    08.15    09.35 
24 Φεβρουαρίου’20   Α3 683  Μπολόνια – Αθήνα     12.15   15.20

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