
 
 

 

 

 
Δολομίτες 
5, 6 ημέρες 

Αναχωρήσεις: 21, 26/12, 3/1 
 

1η μέρα: Αθήνα - Μιλάνο - Ροβερέτο  

Πρωινή πτήση για το Μιλάνο. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για το Ιταλικό Τιρόλο. Μέσω γραφικής διαδρομής, 
ανάμεσα σε βουνά και λίμνες, φτάνουμε στο Ροβερέτο, μια μικρή πόλη με πλούσια ιστορία, θαυμάσια μουσεία, 

βενετσιάνικο κάστρο και την όμορφη πλατεία Ροσμίνι. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

2η μέρα: Λίμνη Μισουρίνα - Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πανέμορφη Λίμνη Μισουρίνα, στα 1754μ. πάνω από την επιφάνεια της 

θάλασσας. Σύντομη στάση για να απολαύσουμε τη μαγευτική θέα της λίμνης με φόντο τους επιβλητικούς 

Δολομίτες. Συνεχίζουμε για το κοσμοπολίτικο χιονοδρομικό κέντρο Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο. Η «βασίλισσα των 
Δολομιτών» βρίσκεται χτισμένη σε ύψος 1224μ. στο κέντρο της κοιλάδας ντ’ Αμπέτσο και φημίζεται -εκτός 

από το μοναδικής ομορφιάς τοπίο της- για επιλογές δραστηριοτήτων που προσφέρει στους επισκέπτες της. 
Χρόνος ελεύθερος για περίπατο στην πλακόστρωτη πόλη με τα κομψά καταστήματα και τα όμορφα σαλέ. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Τρέντο - Μαντόνα ντι Καμπίλιο 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Τρέντο. Άφιξη και σύντομη περιήγηση στην παλιά πόλη όπου θα δούμε τον 

Καθεδρικό Ναό Duomo του 11ου αιώνα, το μεσαιωνικό Palazzo Pretorio και άλλα ιστορικά κτίρια με όμορφες 
τοιχογραφίες. Συνεχίζουμε για το γνωστό ορεινό παραθεριστικό κέντρο Μαντόνα ντι Καμπίλιο. Θα το 

συναντήσουμε «σκαρφαλωμένο» στα χιονισμένα βουνά των Άλπεων, σε υψόμετρο 1550μ. Ελεύθερος χρόνος 
για να απολαύσουμε την παρθένα φύση και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η μέρα: Βερόνα - Μποργκέτο - Μάντοβα  

Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη Βερόνα, έναν από τους πιο ρομαντικούς προορισμούς της Βόρειας Ιταλίας 
(UNESCO), γνωστή χάρη στην τραγωδία του Γουίλιαμ Σαίξπηρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Ξεκινώντας από την 

Piazza Bra στο μεσαιωνικό κέντρο θα δούμε τη Ρωμαϊκή Αρένα, το παλάτι Barbieri, το σπίτι της Ιουλιέτας και 
άλλα ιστορικά κτίρια μοναδικής αρχιτεκτονικής. 

Επόμενος σταθμός μας το Μποργκέτο, γραφικό χωριουδάκι χτισμένο στις όχθες του ποταμού Μίτσιο που 

συνδυάζει μεσαιωνική ιστορία και πανέμορφα τοπία. Τελευταίος μας σταθμός η αναγεννησιακή Μάντοβα 
(UNESCO). Θα περιηγηθούμε στα λιθόστρωτα σοκάκια του ιστορικού κέντρου και θα θαυμάσουμε τους 

αρχιτεκτονικούς θησαυρούς της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
5η μέρα: Ίνσμπρουκ - Μπολτσάνο 

Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Ίνσμπρουκ. Κάποτε έδρα της δυναστείας των Αψβούργων, το Ίνσμπρουκ 

διατηρεί ζωντανή τη μεσαιωνική του ατμόσφαιρα. Περίτεχνα κτίρια μπαρόκ, Ροκοκό και Νεοκλασικά, 
Καθεδρικοί Ναοί, σκιερά καλντερίμια και κομψές κατοικίες συνθέτουν ένα ζωντανό μουσείο. Συνεχίζουμε για 

το Μπολτσάνο. Στο μεσαιωνικό κέντρο θα θαυμάσουμε τον γοτθικό Καθεδρικό Ναό, τα ιστορικά κτίρια και τα 
τιρολέζικα σπίτια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η μέρα: Ροβερέτο - Μιλάνο - Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Μιλάνο, απ’ όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση επιστροφής 

μας στην Αθήνα. 

 
Συνοπτικό Πρόγραμμα 5ήμερου: 

1η μέρα: Αθήνα - Μιλάνο - Ιταλικό Τιρόλο - Ροβερέτο  
2η μέρα: Δολομίτες - Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο - Λίμνη Μισουρίνα 

3η μέρα: Τρέντο - Μαντόνα ντι Καμπίλιο - Μπολτσάνο  

4η μέρα: Βερόνα - Μποργκέτο - Μάντοβα - Ροβερέτο 



 
 

 

 

5η μέρα: Ροβερέτο - Μιλάνο - Αθήνα 

 

Κόστος κατ’ άτομο 

Αναχωρήσεις  Ημέρες Early Booking Δίκλινο Μονόκλινο Παιδί 

21/12  6 795€ 845€ +165€ 745€ 

26/12, 3/1  5 695€ 745€ +130€ 645€ 

 

Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μιλάνο - Αθήνα με Sky Express 

• 4, 5 διανυκτερεύσεις στο Mercure Nerocubo Rovereto 4* ή παρόμοιο 

• Ημιδιατροφή καθημερινά στο ξενοδοχείο 

• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος 

• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας  

• Δημοτικός Φόρος διαμονής  

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη Covid-19 έως 75 ετών  
 

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 195€  

• Είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  

• Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό 
 

Πτήσεις με την Sky Express: 

Από Προς Ώρα αναχώρησης Ώρα Άφιξης Αριθμός Πτήσης 

Αθήνα Μιλάνο 13.00 14.35 GQ 830 

Μιλάνο Αθήνα 15.35 19.00 GQ 831 

 
Γενικές σημειώσεις: 

1. Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με το 
ενημερωτικό 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.  

2. Το Early Booking ισχύει για τις πρώτες συμμετοχές και για περιορισμένο αριθμό θέσεων.  

3. Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε πρόσθετη 
κλίνη εκτός εξαιρέσεων . 

4. Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα 
από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.  

5. Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην 

Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν 
είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα 

ταξιδέψουν. Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ.  
6. Σε οδικές και αεροπορικές εκδρομές που συνδυάζονται, οι θέσεις στα πούλμαν είναι εναλλασσόμενες . 

7. Για τις οδικές εκδρομές η επιβάρυνση κατ’ άτομο σε καμπίνα (με επιστροφή) : ΑΒ2 +€65, Α2 +€80, Α4 

+€25, ΑΒ3 +€30, Α3 +€35. 
8. Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο επιστρέφεται με το check 

out. 
9. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα ταξίδια, σημαίνει αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των Γενικών  Όρων Συμμετοχής όπως αναφέρονται στο site μας  www.roundtravel.gr  . 

 

http://www.roundtravel.gr/

