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ΓΓααλλλλοοιιττααλλιικκήή  ΡΡιιββιιέέρραα  

                                      88  ΜΜΕΕΡΡΕΕΣΣ  

  
Αναχωρήσεις:  

5/7, 12/7, 19/7, 26/7 και 2/8, 9/8, 16/8, 23/8 

 

Με απευθείας πτήσεις της Alitalia για Ρώμη 

Πτήσεις 

DATE FROM TO CARRIER FLIGHT TIME 

5/7, 19/7 θαη 2/8, 16/8 ΛΑΡΝΑΚΑ ΡΧΜΖ ALITALIA ΑΕ 743 05:00 - 07:15 

5/7, 19/7 θαη 2/8, 16/8 ΡΧΜΖ ΒΔΝΔΣΗΑ ALITALIA ΑΕ 1471 08:15 - 09:15 

11/7, 25/7 θαη 8/8, 22/8 ΝΗΚΑΗΑ ΡΧΜΖ ALITALIA ΑΕ 355 18:30 - 19:40 

11/7, 25/7 θαη 8/8, 22/8 ΡΧΜΖ ΛΑΡΝΑΚΑ ALITALIA ΑΕ 742 23:05 - 03:10+ 

            

12/7, 26/7 θαη 9/8, 23/8 ΛΑΡΝΑΚΑ ΡΧΜΖ ALITALIA ΑΕ 743 05:00 - 07:15 

12/7, 26/7 θαη 9/8, 23/8 ΡΧΜΖ ΝΗΚΑΗΑ ALITALIA ΑΕ 348 09:50 - 11:05 

18/7 θαη 1/8, 15/8, 29/8 ΒΔΝΔΣΗΑ ΡΧΜΖ ALITALIA ΑΕ 1480 19:30 - 20:30 

18/7 θαη 1/8, 15/8, 29/8 ΡΧΜΖ ΛΑΡΝΑΚΑ ALITALIA ΑΕ 742 23:05 - 03:10+ 
 

 
Πρόγραμμα 
 
 

 

 1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΒΔΝΔΣΙΑ - ΠΑΝΣΟΒΑ 
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηε Βελεηία κε ελδηάκεζν ζηαζκό. Άθημε, παξαιαβή θαη κεηαθνξά 
ζην Σξνλθέην, απ’ όπνπ ζα πάξνπκε ην βαπνξέην γηα ηελ πεξηνρή Καζηέιιν, όπνπ βξίζθεηαη ε νξζόδνμε 
εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ησλ Διιήλσλ θαη ην Βπδαληηλό Ηλζηηηνύην. Πεξλώληαο από γξαθηθέο γέθπξεο θαη 
ζηελά ζνθάθηα, ζα δνύκε ην επηβιεηηθό Παιάηη ησλ Γόγεδσλ, κηα θαληαζκαγνξία από ξνδ θαη ιεπθό κάξκαξν 
ζε Βελεηζηάληθν-Γνηζηθό ζηηι, θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηελ Πιαηεία ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ, «ην σξαηόηεξν ζαιόλη ηεο 
Δπξώπεο», όπσο ην ραξαθηήξηζε ν Ναπνιένληαο. Δδώ βξίζθεηαη ν πεξίθεκνο Καζεδξηθόο ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ, 
αξηζηνύξγεκα Βπδαληηλήο αξρηηεθηνληθήο, κε εληππσζηαθά ςεθηδσηά, ην θακπαλαξηό ηνπ (Κακπαλίιε), ν 
Πύξγνο ηνπ Ρνινγηνύ, ε Μαξθηαλή Βηβιηνζήθε θαη ην πεξίθεκν Μνπζείν Καξέξ. Σέινο, ζα επηζθεθζνύκε έλα 
από ηα ιίγα εξγαζηήξηα θαηαζθεπήο Murano. Υξόλνο ειεύζεξνο θαη αξγά ην απόγεπκα, κεηαθνξά θαη 
ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο ζηε Πάληνβα. Γηαλπθηέξεπζε. 
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 2η μέρα: ΠΑΝΣΟΒΑ – ΒΔΡΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ  
Μεηά ην πξόγεπκα αλαρώξεζε γηα ηε ξνκαληηθή Βεξόλα, ηελ πόιε ησλ αηώλησλ εξαζηώλ ηνπ αίμπεξ, ζηηο 
όρζεο ηνπ πνηακνύ Αδίγε. ζα δνύκε ηελ πεξίθεκε Ρσκατθή αξέλα, θαη ζα ζπλερίζνπκε γηα ηηο όκνξθεο 
πιαηείεο Νηει Έξκπε θαη Νηέη ηληόξη, πνπ πεξηβάιινληαη από άξηζηα δηαηεξεκέλα κεζαησληθά θηίξηα, θαη 
θπζηθά ην «αξρνληηθό ησλ Καπνπιέησλ» κε ην ζξπιηθό κπαιθόλη ηεο Ηνπιηέηαο. πλερίδνπκε γηα ηελ νηθνλνκηθή 
πξσηεύνπζα ηεο Ηηαιίαο ην Μηιάλν. ηελ παλνξακηθή πεξηήγεζε πνπ αθνινπζεί ζα δνύκε κεηαμύ άιισλ ην 
θάζηξν ησλ θόξηζα, έλα από ηα κεγαιύηεξα θξνύξηα ζηελ Δπξώπε πνπ ρηίζηεθε ηνλ 15ν αηώλα, ηελ Πηάηζα 
ληει Νηνπόκν ηελ θεληξηθή πιαηεία ηελ πόιεο, πνπ πήξε ην όλνκα ηεο από ηνλ επηβιεηηθό Καζεδξηθό λαό ηνπ 
Μηιάλνπ πνπ ζεσξείηαη από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παγθνζκίσο. Υξεηάζηεθαλ 5 αηώλεο γηα λα νινθιεξσζεί ε 
θαηαζθεπή ηνπ θαη ζήκεξα είλαη ν 5νο κεγαιύηεξνο ζηνλ θόζκν. Αθνινύζσο ζα επηζθεθζνύκε ηελ Γθαιεξία 
Βηηόξην Δκαλνπέιε Β’, πνπ πήξε ην όλνκα ηεο από ηνλ πξώην βαζηιηά ηεο ελσκέλεο Ηηαιίαο. Σν θηίξην 
απνηειείηαη από δύν γπάιηλεο ζνισηέο ζηνέο θαη ζπλδέεη ηηο πιαηείεο Πηάηζα ληει Νηνπόκν κε ηελ Πηάηζα ληεια 
θάια. Ζ Όπεξα Λα θάια ή αιιηώο ε θάια ηνπ Μηιάλνπ είλαη από ηα πην γλσζηά ζέαηξα Όπεξαο ηνπ 
θόζκνπ θαη πήξε ην όλνκα ηεο από ηελ εθθιεζία πνπ βξηζθόηαλ ζηελ ίδηα ζέζε, ηελ Αγία Μαξία della Scala. 
Μεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 

 

 3η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΜΟ - ΛΑΓΚΟ ΜΑΣΕΟΡΔ  
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ηε καγεπηηθή ιίκλε Κόκν, ε θπζηθή νκνξθηά ηεο νπνίαο απνηέιεζε δηαρξνληθή 
πεγή έκπλεπζεο γηα πνιινύο ζπγγξαθείο, πνηεηέο θαη ζπλζέηεο, ελώ νη επώλπκνη απνιακβάλνπλ ηε δσή ζηηο 
αξηζηνθξαηηθέο βίιεο ηνπο. Θα επηζθεθζνύκε ηελ πόιε ηνπ Κόκν πνπ απνηειεί έλα πνιπηειέο πξνάζηην ηνπ 
Μηιάλνπ θαη πξνζθέξεη ραιάξσζε θαη αλαςπρή. Δπόκελε επίζθεςε ε ινπινπδηαζκέλε ηξέδα, θνκςό ζέξεηξν 
ζηε Λάγθν Μαηδόξε (Μεγαιύηεξε Λίκλε), όπνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία γηα κηα πξναηξεηηθή θξνπαδηέξα ζην 
λεζάθη Ίδνια Μπέια, κε ην εληππσζηαθό κπαξόθ Παιάηη ηεο αξηζηνθξαηηθήο νηθνγέλεηαο ησλ Μπνξνκέη, θαη ηελ 
Ίδνια ληέη Πεζθαηόξη (Νεζί ησλ Φαξάδσλ). Δπηζηξνθή αξγά ην απόγεπκα ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 

 

 4η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ – ΓΔΝΟΒΑ – ΡΑΠΑΛΟ - ΠΟΡΣΟ ΦΙΝΟ - ΝΙΚΑΙΑ  
Μεηά ην πξόγεπκα αλαρώξεζε γηα ηελ Ηηαιηθή Ρηβηέξα. Θα επηζθεθζνύκε ην γξαθηθό Ραπάιν, θαη ζα 
θαηαιήμνπκε ζηε παλέκνξθε άληα Μαξγθαξίηα, κε ηα πνιύρξσκα ζπηηάθηα θαη ηηο γξαθηθέο πιαηείεο. ηε 
ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην θνζκνπνιίηηθν Πόξην Φίλν κε ηα γξαθηθά, ρξσκαηηζηά ζπίηηα, ηηο θνκςέο 
κπνπηίθ, ηα καγαδηά κε ηα ληόπηα πξντόληα θαη ηα εληππσζηαθά γηνη δεκέλα ζηε καξίλα. Αλαρώξεζε γηα ηελ 
θνζκνπνιίηηθε Νίθαηα, πξσηεύνπζα ηεο Γαιιηθήο Ρηβηέξα. Άθημε κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. 
ηελ απνγεπκαηηλή παλνξακηθή πεξηήγεζε ζα δηαζρίζνπκε ηελ πεξίθεκε ιεσθόξν, Des Anglais πνπ εθηείλεηαη 
θαηά κήθνο ηεο παξαιίαο, ζα δνύκε ην εκβιεκαηηθό μελνδνρείν «Negresco», ζα πεξάζνπκε από ηελ θεληξηθή 
πιαηεία ηεο πόιεο Μαζέλα κε ην άγαικα ηνπ Πνζεηδώλα, ηελ πιαηεία Γθαξηκπάιληη θαη ηέινο ζα δνύκε ηνλ 
Καζεδξηθό Ναό ηεο Νίθαηαο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη ρξόλνο ειεύζεξνο λα πεξηπιαλεζείηε ζηα γξαθηθά 
ζηελά ηεο παιηάο πόιεο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 

 

 5η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΑΝ ΠΟΛ ΝΣΔ ΒΑΝ – ΚΑΝΝΔ - ΝΙΚΑΙΑ 
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ην γξαθηθό κεζαησληθό ρσξηό αλ Πνι Νηε Βαλο, πνπ ελέπλεπζε πιήζνο 
δσγξάθσλ, ζπγγξαθέσλ θαη πνηεηώλ. Πεξηπιαλεζείηε ζηα γξαθηθά θαιληεξίκηα ηνπ θαη αλαθαιύςηε ηε γνεηεία 
ηνπ. πλερίδνπκε γηα ηελ αδηακθηζβήηεηε «βαζίιηζζα» ηεο Κπαλήο Αθηήο, ηηο Κάλλεο, κε ηε ζξπιηθή Κξανπαδέη, 
ηελ παξαιηαθή ιεσθόξν κε ηνπο θνίληθεο, ηηο πιαδ, ηα μελνδνρεία ηεο Μπει Δπόθ, ηηο παλάθξηβεο κπνπηίθ θαη 
ην Μέγαξν ηνπ Κηλεκαηνγξαθηθνύ Φεζηηβάι. Υξόλνο ειεύζεξνο γηα βόιηα θαη θαθέ. Αξγά ην απόγεπκα ζα 
επηζηξέςνπκε ζην μελνδνρείν καο ζηε Νίθαηα. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

 
 

 

 

 6η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ – ΔΕ - ΜΟΝΣΔ ΚΑΡΛΟ - ΜΟΝΑΚΟ  
Μεηά ην πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ην κεζαησληθό Δδ, όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ην εξγνζηάζην παξαγσγήο 
αξσκάησλ Fragonard. Δπόκελε επίζθεςε ην θνζκνπνιίηηθν Πξηγθηπάην ηνπ Μνλαθό, όπνπ νη θάηνηθνί ηνπ 
απνθαινύληαη Μνλεγάζθνη. ηελ παλνξακηθή καο πεξηήγεζε ζα δνύκε παιάηη ησλ Μνλεγάζθσλ, επίζεκε 
θπβεξλεηηθή έδξα ηνπ Πξηγθηπάηνπ θαη θαηνηθία ηεο Βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο ησλ Γθξηκάιληη από ηνλ 13ν αηώλα, 
ηνλ επηβιεηηθό Καζεδξηθό Ναό ηεο Παλαγίαο θαη ηέινο ζα επηζθεθζνύκε ην Χθεαλνγξαθηθό Μνπζείν πνπ 
δηεπζπληήο γηα αξθεηά ρξόληα ήηαλ ν δηάζεκνο εμεξεπλεηήο Εαθ Ηβ Κνπζηό. Υξόλνο ειεύζεξνο ζην ηζηνξηθό 
θέληξν ηεο πόιεο. Δπηζηξνθή αξγά ην απόγεπκα ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
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 7η-8η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ – ΑΝΣΙΜΠ – ΛΑΡΝΑΚΑ  
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ηελ θνζκνπνιίηηθε πόιε ηεο Αληίκπ κε ην Μεζαησληθό ηζηνξηθό θέληξν θαη κε 
θύξην αμηνζέαην ην Παιάηη ηεο δπλαζηείαο ησλ Γθξηκάιληη θαη ηνλ Καζεδξηθό Ναό. Νσξίο ην απόγεπκα 
κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ηεο Νίθαηαο θαη πηήζε επηζηξνθήο κε ελδηάκεζν ζηαζκό. Άθημε ζηε Λάξλαθα ηα 
ραξάκαηα ηεο 8εο κέξαο θνξησκέλνη κε ππέξνρεο αλακλήζεηο. 

 
 

 

Σιμοκατάλογος 

DATES DOUBLE SINGLE TRIPLE 
CHILD 

(Under 12) 

5/7, 23/8 €1049 €1295 €1049 €799 

12/7, 19/7, 26/7 €1089 €1325 €1089 €829 

2/8, 9/08, 16/8 €1129 €1355 €1129 €869 
 

 
Περιλαμβάνονται 

  Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Λάξλαθα–Βελεηία θαη Νίθαηα-Λάξλαθα κε ελδηάκεζν ζηαζκό. 
 

  Φόξνη Αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινο θαπζίκσλ. 
 

  Μηα απνζθεπή κέρξη 23 θηιά θαη κηα ρεηξαπνζθεπή κέρξη 8 θηιά. 
 

  Γηακνλή γηα 6 βξάδηα ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία 4* κε κπνπθέ πξόγεπκα. 
 

  Σξία (3) δείπλα ζε ηνπηθά εζηηαηόξηα ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα. 
 

  Μεηαθνξέο θαη εθδξνκέο κε πνιπηειή θιηκαηηδόκελα πνύικαλ ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα. 
 

  Σνπηθόο έκπεηξνο ειιελόθσλνο αξρεγόο / ζπλνδόο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. 
 

  Δηζηηήξην Βαπνξέηνπ ζηε Βελεηία. 
 

  Γηόδηα θαη ζηάζκεπζε ησλ ιεσθνξείσλ θαζώο θαη ηηο εηδηθέο εηζόδνπο ζε όιεο ηηο πόιεηο. 
 

  Τπεξεζίεο ησλ αληηπξνζώπσλ καο. 
 

  Φ.Π.Α. 
 

 

 
Γεν Περιλαμβάνονται 

  Δηζηηήξηα εηζόδσλ ζηνπο ρώξνπο επηζθέςεσλ. 
 

  Πνηά ζηα θαγεηά 
 

  Φηινδσξήκαηα θαη αρζνθνξηθά. 
 

  Αζθάιεηα ηαμηδηνύ πξναηξεηηθή. 
 

  Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν. 
 

 

 
ημαντικές Πληρουορίες 

  ηηο εκεξνκελίεο 12/7, 26/7, 9/8, 23/8 ην πξόγξακκα εθηειείηαη αληίζηξνθα, κε ηελ παξνρή όισλ ησλ 
ππεξεζηώλ. 

 

 

 
Όροι και Πολιτική Ακύρωσης 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο κέρξη 45 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε παξαθξάηεζε πνζνύ 50 Δπξώ 
γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο κεηαμύ 44 θαη 30 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε, παξαθξάηεζε 30% ηεο 
αμίαο ηνπ ηαμηδηνύ. 

 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο κεηαμύ 29 θαη 21 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε, παξαθξάηεζε 50% ηεο 
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 αμίαο ηνπ ηαμηδηνύ. 
 

 

 

 Αθύξσζε ζπκκεηνρήο 20 κέξεο θαη κέρξη ηελ αλαρώξεζε, παξαθξάηεζε όινπ ηνπ πνζνύ 
ηεο αμίαο ηνπ ηαμηδηνύ. 

 

 

 

 ε πεξίπησζε κε παξνπζίαζεο (no show), παξαθξάηεζε όινπ ηνπ πνζνύ ηεο αμίαο ηνπ 
ηαμηδηνύ. 

 

 

 

 Γηα ηα κέζα νιηθήο λαύισζεο (charter), θξνπαδηέξεο , ζθη, εθζέζεηο, ζπλέδξηα θαη παξεκθεξείο 
δηεζλείο εθδειώζεηο, ηα αθπξσηηθά θζάλνπλ κέρξη 100% ηεο αμίαο ηνπο αζρέησο ηεο 
εκεξνκελίαο γλσζηνπνίεζεο ηεο αθύξσζεο. 

 

 

 


