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ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

Πέμπτη 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
1. Πέμπτη & Παρασκευή 21-22 / 2/ 19: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ – ΠΛΟΙΟ (214 Χλμ.)
Συγκέντρωση στο Σύνταγμα (ΕΛΤΑ) ώρα 19.00’ και αναχώρηση για την Πάτρα, με μία στάση καθ’ οδόν. Άφιξη, επιβίβαση στο
πλοίο και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω. Η Παρασκευή θα κυλίσει σε μια όμορφη κρουαζιέρα σε ένα πολυτελές πλοίο .To
πλοίο διαθέτει άνετα σαλόνια, καταστήματα, αίθουσες διασκεδάσεως, εστιατόριο self service.
3. Σάββατο 23/2/2019 : MESTRE- ΒΕΝΕΤΙΑ (ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ) (Χλμ 33)
Άφιξη στη Βενετία στις 7.00’ . Η έισοδός μας στο μεγάλο κανάλι της Giudecca είναι εντυπωσιακή. Από τα καταστρώματα του
πλοίου βλέπουμε την πόλη πανοραμικά. Τα παλάτια και τα λιγνά κωδωνοστάσια που λογχίζουν το ουρανό της Γαληνοτάτης,
δημιουργούν ένα τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς. Το πλοίο φθάνει στην προβλήτα του Τρονκέττο. Με βαπορέττο
,προσεγγίζουμε το κέντρο της Βενετίας., στο νησί του Αγίου Μάρκου.

Η ξενάγησή μας αρχίζει από την ελληνική συνοικία ,ναός Αγ. Γεωργίου, μουσείο εικόνων).
Συνεχίζοντας ξεναγούμαστε στον βυζαντινής σύλληψης ναό του Αγίου Μάρκου και το περιώνυμο
μουσείο του, μεγάλο μέρος των θησαυρών του οποίου προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη και τη
λεηλασία που ακολούθησε την Α' Άλωση (1204). Υπόλοιπο χρόνου ελεύθερο στο μεγαλύτερο υπαίθριο
σαλόνι του κόσμου, την πιάτσα San Marco και περίπατος στο Ριάλτο.
Συνάντηση ώρα 19.00΄στο ρολόϊ των Μόρων (πλατεία του Αγίου Μάρκου) και δείπνο σε τυπική
τραττορία της Βενετίας.
Με το βαπορέττο, επιστρέφουμε στην αφετηρία (Τρονκέττο) και με το λεωφορείο στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση. Hotel 4* MESTRE
4. Κυριακή 24/2/2019 : ΠΑΔΟΒΑ - ΤΣΕΝΤΟ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για την πανέμορφη Πάδοβα, την πόλη που γαλούχησε τον πρώιμο ουμανισμό και έθεσε
ισχυρά θεμέλια για την εκκίνηση της αναγέννησης. Στην Πάδοβα έζησαν και άφησαν μεγάλη κληρονομιά καλιτέχνες ο Τζιόττο, ο
Homo Universalis Λεόν Αλμπέρτι, ο Αντρέα Μαντένια, ο Παλλάντιο, ο Ντονατέλλο, αλλά και πρωτοπόροι των επιστημών
όπως ο Γαλλιλαίος. Βλέπουμε το ιστορικό κέντρο, την πιάτσα των βοτάνων, το παλάτι της Δικαιοσύνης, τον Άγιο Αντώνιο ,
την Αρένα κ.α. Μετά την ξενάγηση ακολουθεί χρόνος για ξεκούραση και ελεύθερο δείπνο σε παραδοσιακή πιτσαρία-τραττορία
του κέντρου. Αξίζει επίσης να απολαύσουμε ένα ζεστό ρόφημα(συστήνεται η σοκολάτα) σε ένα από τα ωραιότερα καφέ της
Ιταλίας, το ξακουστό καφέ Πεντρόκι. Το απόγευμα θα παρευρεθούμε σε μία από τις ωραιότερες καρναβαλικές εκδηλώσεις της
Ιταλίας, στη παρέλαση του Τσέντο. Τα Άρματα με διασκεδαστικές κολοσσιαίες καρικατούρες από την κοινωνική και πολιτική ζωή,
οι μουσικές μπάντες και οι ομάδες με τις πιο ευφάνταστες στολές , σκορπούν χαρά ως το βράδυ. Διασκεδάζουμε, δειπνούμε
ελεύθερα και επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση

5.Δευτέρα 25/2/2014 : ΒΕΝΕΤΙΑ
Προγευματίζουμε και επιστρέφουμε στη
Βενετία. Η ξενάγησή μας στη Βενετία
συνεχίζεται. Το Αρσενάλε με το

λιοντάρι του Πειραιά, τα στενά
κανάλια, οι γόνδολες, το Τζιανίπολο
και το Ριάλτο, είναι οι γειτονιές που
θα εξερευνήσουμε σήμερα. Το
μεσημέρι θα παρευρεθούμε στις
θριαμβευτικές εκδηλώσεις για το τέλος του καρναβαλιού. «Η σειρά των επισκέψεων της ημέρας καθορίζεται και
ανακοινώνεται επί τόπου από τον αρχηγό της εκδρομής.» Μετά τις εκδηλώσεις και για όσους επιθυμούν,
επισκεπτόμαστε δύο νησάκια της λιμνοθάλασσας. . Το ξακουστό για τα ιδιόρρυθμα εργαστήρια φυσητού γιαλιού,
κρυστάλλων και κοσμημάτων το Μουράνο και το πολύχρωμο Μπουράνο, ένα ποικιλόχρωμο νησί , ολόκληρο ζωγραφισμένο με
την μεγαλύτερη ποικιλία χρωμάτων από παράδοση. Εκεί παράγονται περίτεχνα κεντήματα και πλεκτά κομψοτεχνήματα.
Επιστροφή στην πλατεία του Αγίου Μάρκου (κέντρο) και υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση..
6. Τρίτη 26/2/2019 : ΜΠΟΛΩΝΙΑ – ΑΝΚΟΝΑ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για τη γραφική πρωτεύουσα της Εμίλια Ρομάνια, την Μπολώνια. Η κεντρική παλιά πόλη
διατηρεί τα στεγασμένα μεσαιωνικά πλακόστρωτα, πύργους και μέγαρα, παλάτια και επιβλητικές εκκλησίες πολλών αιώνων.
Βλέπουμε την μεγαλόπρεπη πλατεία του Ποσειδώνα με το ομώνυμο άγαλμα, το Παπικό μέγαρο, το παλάτι του Ποντεστά και
τον γοτθικό καθεδρικό Άγιο Πετρώνιο. Συνεχίζοντας φθάνουμε στην Ανκόνα .
Μεταφορά στο λιμάνι απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο της επιστροφής. Διανυκτέρευση εν πλω.
7. Τετάρτη 27/2/2019: ΕΝ ΠΛΩ – ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ
Η μέρα θα κυλήσει κάνοντας σε μια μικρή κρουαζιέρα στο Ιόνιο, αναπολώντας τις όμορφες εικόνες του ταξιδιού μας. Άφιξη στην
Πάτρα και επιστροφή στην Αθήνα με μία στάση για καφέ και ξεκούραση.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Μετακινήσεις με σύγχρονο λεωφορείο
 Εισιτήρια πλοίου Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα.
 Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 4*.
 Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ καθημερινά.
 Ένα δείπνο σε τυπική τραττορία της Βενετίας.
 Περιηγήσεις , ξεναγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Φόροι λιμένων, διόδια αυτοκινητοδρόμων.
 Είσοδοι πόλεων και σταθμεύσεις λεωφορείου
 Έμπειρος συνοδός / ξεναγός του γραφείου.
 Ασφάλεια ταξιδιού. - Φ.Π.Α.
 Chek point - Φόροι Βενετίας και Πάδοβας,.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Εισιτήρια εισόδων σε μουσεία.
 Γεύματα εντός των πλοίων και αστικές συγκοινωνίες (βαπορέττα Βενετίας).
 Ατομικοί δημοτικοί φόροι.(καταβάλονται στο ξενοδοχείο)
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ ΠΛΟΙΟΥ :
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΤΡΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

€ 375
€ 395
€ 415

ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΤΡΙΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

€ 395
€ 415
€ 435

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ : € 100
Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να είναι διαφορετική.

