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Καρναβάλι Βενετίας 
«Αποκριάτικο ξεφάντωμα στην πόλη των καναλιών, ψώνια στο Μιλάνο»  

Μιλάνο – Βερόνα – Πάντοβα – Βενετία 
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ                                                                                                                          6 ΗΜΕΡΕΣ  

1η μέρα, Αθήνα – Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Ανκόνα: Αναχώρηση για την Πάτρα με ενδιάμεση στάση. Άφιξη, επιβίβαση 

στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες, απόπλους για Ανκόνα. Κατά την μίνι κρουαζιέρα μας απολαύστε τις ανέσεις του 
πλοίου, γλεντήστε στη ντίσκο ή γευθείτε τις σπεσιαλιτέ του σεφ σε ένα από τα εστιατόρια. Διανυκτέρευση εν πλω . 
 

2η μέρα, Ανκόνα – Μιλάνο: Άφιξη αργά το πρωί στην Ανκόνα και ξεκινάμε για την Βόρεια Ιταλία. Με ενδιάμεσες στάσεις 

για καφέ και φαγητό θα φτάσουμε στο Μιλάνο, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην ευρύτερη περιοχή και διανυκτέρευση.  
 

3η μέρα, Μιλάνο (ξενάγηση) – Βερόνα – Πάντοβα: Μετά το πρωινό ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης, θα δούμε το 
Ντουόμο, τη Γαλαρία Βιττόριο  Εμμανουέλε, την περίφημη Όπερα του Μιλάνου, τη Σκάλα κ.α. Κατόπιν, ελεύθερος χρόνος για 

shopping therapy στην αγορά της πόλης. Επισκεφτείτε το  Armani café και περάστε για ένα κοκτέιλ στο Bar Martini των 
καταστημάτων Dolce & Gabbana. Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για την πόλη του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας την ιστορική 

Βερόνα, περνώντας κοντά από την γραφική λίμνη Garda, την μεγαλύτερη της Ιταλίας. Θα δούμε την εντυπωσιακή Αρένα, 

την πλατεία Ντελ‘Ερμπε, τους γραφικούς πεζόδρομους και φυσικά το μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Εν συνεχεία για την Πάντοβα ή 
Μέστρε, άφιξη στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια και διανυκτέρευση. Προαιρετικά απόψε σας προτείνουμε μια 

βόλτα στην πανέμορφα φωταγωγημένη Βενετία. 
 

4η μέρα, Βενετία (ξενάγηση) – Καρναβάλι: Μετά το πρωινό αναχώρηση για μια σύντομη περιήγηση της Πάντοβας. Θα 
επισκεφτούμε το  γραφικό ιστορικό κέντρο μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής και τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του πολιούχου 

Αγίου Αντωνίου που θεωρείται από τους σημαντικότερους στην Καθολική εκκλησία. Κατόπιν  για την πόλη των Δόγηδων και 
των καναλιών που έχει την τιμητική της σήμερα.  Μεταφορά με το βαπορέτο στο ιστορικό κέντρο της πόλης, την πλατεία 

Αγίου Μάρκου όπου θα αρχίσουμε την ξενάγηση μας.  Θα δούμε τον επιβλητικό ναό του Αγίου Μάρκου, το παλάτι των 

Δόγηδων, τη γέφυρα των στεναγμών, τον πύργο του Ωρολογίου, το καμπανίλε, την ορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Γεωργίου και 
θα καταλήξουμε σε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Το υπόλοιπο της ημέρας είναι ελεύθερο για να 

απολαύσετε το καρναβάλι και τις εκδηλώσεις ή για μια ρομαντική βόλτα με γόνδολα στα κανάλια της μοναδικής Βενετίας. Θα 
βρεθούμε στη καρδιά της πόλης, όπου πλήθος διαφορετικών εκδηλώσεων μας περιμένουν. Χαρείτε την εύθυμη ατμόσφαιρα 

και τους υπέροχα και πολύ προσεγμένα μεταμφιεσμένους που κινούνται στα γραφικά στενά της φαντασμαγορικά 
στολισμένης κεντρικής πλατείας. Tο βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση. 
 

5η μέρα, Πάντοβα – Ανκόνα: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα, επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση 

στις καμπίνες και απόπλους . Διανυκτέρευση εν πλω. 
 

6η μέρα, Πάτρα – Αθήνα: Άφιξη στην Πάτρα επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την Αθήνα, γοητευμένοι από την 
πληθώρα των εντυπώσεων του ταξιδιού . 
 

Λίγα λόγια για το καρναβάλι της Βενετίας : Το Καρναβάλι της Βενετίας δημιουργήθηκε ως μια μέρα διακοπών την 

τελευταία ημέρα πριν τη Σαρακοστή κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα. Παρά το γεγονός ότι το Βενετσιάνικο Καρναβάλι 
σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής, παραδοσιακά ήταν μια νύχτα ακολασίας, πιοτού, που καλύπτονταν από κοστούμια 

και μάσκες. Το Καρναβάλι της Βενετίας προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο.  

. 
Τιμή συμμετοχής : 370€ 

 
Περιλαμβάνονται: 

 Μεταφορές/Περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 

 4/κλίνες εσωτερικές καμπίνες  (ΑΒ4) με μπάνιο, wc  
 ***ΔΩΡΟ 2/ΚΛΙΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ (ΑΒ2) ΜΕ ΜΠΑΝΙΟ, WC 

 Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* &  3*Sup. , με πρωινό  
 Αρχηγός/Συνοδός/Ξεναγός εκδρομής  

 Λιμενικά τέλη, διόδια 
Δεν περιλαμβάνονται:    

 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεματικά πάρκα  και γενικά όπου απαιτείται.  

 Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 Checkpoint   20€. 

 Βαπορέτο Βενετίας 15€  
 Δημοτικοί φόροι  ξενοδοχείου ( περίπου 3€ την ημέρα το άτομο).  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι δίκλινες καμπίνες αφορούν περιορισμένο αριθμό. Οι διανυκτερεύσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν στην 
Πάντοβα ή στο Μέστρε. 


