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ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ                                                                                                      7 ΗΜΕΡΕΣ 

1η – 2 η ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ – ΕΝ ΠΛΩ (220χλμ.) – ΒΕΝΕΤΙΑ 
Συγκέντρωση το απόγευμα απέναντι από τα γραφεία μας, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για Πάτρα με στάσεις καθ΄οδόν για καφέ. 
Άφιξη στην Πάτρα, επιβίβαση στο πλοίο (23:59 μ.μ) , τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για Βενετία. Διανυκτέρευση εν πλω. 
3η ΜΕΡΑ : ΒΕΝΕΤΙΑ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Άφιξη στην Βενετία (07:00 π.μ) και άμεση μεταφορά στο λιμάνι από όπου ξεκινάνε την ξενάγηση πόλης. Επιβιβαζόμαστε στα ιδιωτικά 
καραβάκια τα οποία θα μας μεταφέρουν στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Θα θαυμάσουμε την εκκλησία και 
την πλατεία του Αγίου Μάρκου, το παλάτι των Δόγηδων, τη γέφυρα των στεναγμών, τον πύργο των καμπανών και του Ωρολογίου. Σας 
προτείνουμε στον να δοκιμάσετε μια ρομαντική βόλτα με γόνδολα στα κανάλια της μοναδικής Βενετίας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, 
παραλαβή των δωματίων , Διανυκτέρευση. 
4η ΜΕΡΑ : ΒΕΝΕΤΙΑ – ΠΑΝΤΟΒΑ – ΒΕΡΟΝΑ – ΣΙΡΜΙΟΝΕ (LAGO DI GARDA) 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή. Θα ξεκινήσουμε με επίσκεψη και περιήγηση της Πάντοβα, μια από τις μεγαλύτερες και 
ομορφότερες πόλεις της βόρειας Ιταλίας. Εν συνεχεία μικρή στάση στην όμορφη πόλη της Βερόνα. Περνώντας την επιβλητική κεντρική πύλη 
του ιστορικού κέντρου της πόλης, θα βρεθούμε στην Πιάτσα Μπρα όπου μας θα δούμε την Ρωμαϊκή Αρένα, το παλάτι Barbieri, το σπίτι της 
Ιουλιέτας, καθώς και τον τάφο της και φυσικά πολλά υπαίθρια cafes, πιτσαρίες και τρατορίες. Τελευταίος μας σταθμός η μαγευτική λίμνη 
Garda, που στα γαλήνια νερά της καθρεπτίζονται οι πλαγιές των παρακείμενων Αλπικών βουνών. Επίσκεψη στη γραφική αλλά και ιστορική 
χερσόνησο του Sirmione με τα στενά σοκάκια, χτισμένη μέσα σε μεσαιωνικό ιστορικό κέντρο με μεγαλοπρεπή κτίρια. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 
5η ΜΕΡΑ : ΒΕΝΕΤΙΑ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ GRANDE FINALE 
Μετά το πρωινό χρόνος ελεύθερος μέχρι την αναχώρηση για την πόλη των Δόγηδων και των καναλιών που έχει την τιμητική της σήμερα. 
Μεταφορά με το βαπορέτο (έξοδα ατομικά 15€ ) στο ιστορικό κέντρο της πόλης για να παρακολουθήσουμε τη μεγαλύτερη γιορτή του 
καρναβαλιού, την παρέλαση των καρναβαλιστών και το έθιμο του Πετάγματος του αετού στη πλατεία του Αγίου Μάρκου. Μάσκες, 
ξυλοπόδαροι, ντόμινο, τροβαδούροι, χορευτές, μασκαράδες, υπέροχα κοστούμια, όλα μαζί σε ένα ατελείωτο ξεφάντωμα, θα σας 
εντυπωσιάσουν. Αισθανθείτε την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της Βενετίας και του Καρναβαλιού της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση. 
6η ΜΕΡΑ : ΒΕΝΕΤΙΑ– ΕΝ ΠΛΩ – ΠΑΤΡΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι. Επιβίβαση στο πλοίο (12.00 μ.μ) , τακτοποίηση στις καμπίνες και αναχώρηση για Πάτρα. 
Διανυκτέρευση εν πλω. 
7η ΜΕΡΑ : ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ (220χλμ.) 
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας (21.00 μ.μ) και αναχώρηση για τον τελικό προορισμό μας την Αθήνα με τις βαλίτσες γεμάτες με τις καλύτερες 

αναμνήσεις από το ταξίδι σας. 
Τιμοκατάλογος 
 

TIMH  KAT΄  ATOMO 7ΜΕΡΕΣ  

ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ 365€ 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ  12 ΕΤΩΝ 
ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

345€ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ 440€ 

ΔΙΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΑΒ2 75€ 

ΔΙΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΑΑ2 90€ 

 
Περιλαμβάνονται 
Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις  με πολυτελή πούλμαν όπως αναφέρονται 
Τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες ( ΑΒ4 ) στο πλοίο με ντουζ, τουαλέτα και Α/C 
3 διανυκτερεύσεις σε  ξενοδοχεία 3 ή 4* στη ευρύτερη περιοχή της Βενετίας-Πάντοβας με πρωινό 
3 δείπνα ή γεύματα 
τα εισιτήρια για το Καραβάκι Βενετίας (για την 3η μέρα) 
Αρχηγός / συνοδός 
Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR 
Δημοτικοί φόροι, λιμενικά τέλη, check point & ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απώλειες 
αποσκευών 

 
Δεν περιλαμβάνονται 
Είσοδοι σε μουσεία , αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό 
Βαποράκι στην Βενετία € 15 ( ανά διαδρομή για την 5η μέρα) 
 


