
 

 
 

 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ & ΒΕΡΟΝΑ 

7 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ/ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ: 16-22/02  

Στη Βενετία, τη φημισμένη πόλη της Ιταλίας, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που 

χωρίζονται από κανάλια και ενώνονται μεταξύ τους με γέφυρες, γενέτειρα του Αντόνιο 

Βιβάλντι και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO, υπάρχει ένας ακόμη 

λόγος για να την επισκεφτείτε αυτήν την εποχή. Το διάσημο καρναβάλι της, το οποίο 

σχετίζεται άμεσα με τις Βενετσιάνικες μάσκες. Λέγεται ότι ξεκίνησε από μια νίκη της 

«Γαληνότατης Βενετικής Δημοκρατίας, όπου για να τιμήσουν οι κάτοικοι αυτή τη νίκη 

άρχισαν να χορεύουν και να συγκεντρώνονται στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. 

Αναμφίβολα, από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Βενετίας είναι η πλατεία του Αγίου 

Μάρκου (γνωστή και ως Πιάτσα) και η ομώνυμη Βασιλική με ιταλικές και γοτθικές 

επιρροές. Ξεχωρίζει με τους πέντε τρούλους της, έχει κάτοψη σχήματος ελληνικού σταυρού 

και χαρακτηρίζεται από μαρμάρινους κίονες και μωσαϊκά από τον 12ο μέχρι τον 15ο 

αιώνα. Στη βασιλική του Αγίου Μάρκου φυλάσσεται το λείψανο του Ευαγγελιστή Μάρκου, 

ήδη από τον 9ο αιώνα. 

Μαζί θα ανακαλύψουμε: 

• Την διάσημη πλατεία του Αγ. Μάρκου με την ομώνυμη επιβλητική εκκλησία 



• Τις εντυπωσιακές εορταστικές εκδηλώσεις του καρναβαλιού σε όλη την πόλη 

• Την Ρομαντική Βερόνα  

• Την πανέμορφη λίμνη Garda  

 

 

 

 

1η ΗΜΕΡΑ 16/02: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι (ακριβής ώρα με το ενημερωτικό σας) 

και αναχώρηση για Πάτρα Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους 

για το λιμάνι της Βενετίας. Διανυκτέρευση εν πλω. 

2η ΗΜΕΡΑ 17/02: ΗΜΕΡΑ ΕΝ ΠΛΩ 

Απολαύστε μια mini κρουαζιέρα στην Αδριατική Θάλασσα χρησιμοποιώντας τους 

χώρους αναψυχής του πλοίου ή κάνοντας τις αγορές σας από τα καταστήματα του 

πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.  

3η ΗΜΕΡΑ 18/02: ΒΕΝΕΤΙΑ 

Άφιξη το πρωί στο λιμάνι και ξεκινάμε την γνωριμία μας με την Βενετία. Στην “πόλη των 

Δόγηδων”, που είναι κτισμένη πάνω σε 119 νησιά, τα οποία περιτριγυρίζονται από 

γραφικά κανάλια και ενώνονται με μικρές γέφυρες, θα έχουμε την ευκαιρία να 

θαυμάσουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, την ομώνυμη εκκλησία, το μεγαλοπρεπές 

καμπαναριό, τον πύργο των Μαυριτανών, το παλάτι των Δόγηδων και τη γέφυρα των 

Στεναγμών. Ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις του 

καρναβαλιού. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Μέστρε. 

4η ΗΜΕΡΑ 19/02: ΒΕΝΕΤΙΑ 

Πρωινό και κατόπιν θα παρακολουθήσουμε το μοναδικό καρναβάλι. Μάσκες, 

ξυλοπόδαροι, ντόμινο, τροβαδούροι, χορευτές, υπέροχα κοστούμια, όλοι μαζί σε μία 

ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προαιρετική διασκέδαση. 

Διανυκτέρευση. 

5η ΗΜΕΡΑ 20/02: ΒΕΡΟΝΑ – ΛΙΜΝΗ ΓΚΑΡΝΤΑ - ΣΙΡΜΙΟΝΕ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στη περίφημη Βερόνα , την πόλη «των αιώνιων 

εραστών». Εκεί θα μας δοθεί η δυνατότητα να επισκεφθούμετην Ρωμαϊκή Αρένα, τις 

όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα 

διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια και βέβαια, το αρχοντικό των Καπουλέτων με το 

φημισμένο μπαλκόνι της Ιουλιέτας .Επόμενη στάση μας το Σιρμιόνε, μιαμεσαιωνική πόλη 

χτισμένη σε μια χερσόνησο στις νότιες όχθες  της μαγευτικής λίμνης Γκάρντα , 

μεγαλύτερης λίμνης της Ιταλίας καθώς και την Πεσκιέρα Ντελ Γκάρντα . Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας .  

6η ΗΜΕΡΑ 21/02: ΒΕΝΕΤΙΑ – ΑΝΚΟΝΑ – ΑΠΟΠΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα. Τακτοποίηση στις καμπίνες μας και 

απόπλους για την Ελλάδα.  Διανυκτέρευση εν πλω 

7η ΗΜΕΡΑ 22/02: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ 

Άφιξη και άμεση αναχώρηση για την πόλη μας με ενδιάμεσες στάσεις  

 



 

 

 

 

 

 

 

HOTEL ALBATROS 4*, MESTRE 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 

7 ΗΜΕΡΕΣ 

16-22/06 

ΔΙΚΛΙΝΟ EARLY BOOKING ΕΩΣ 31/01 395€ 

ΔΙΚΛΙΝΟ STANDARD ΑΠΟ 01/03 435€ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 140€ 

ΠΑΙΔΙΚΟ 2-12 ΕΤΩΝ 380€ 

CHECKPOINTS & ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ 40€ 

 

Περιλαμβάνονται: 

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες/ΑΒ4 για την διαδρομή 

Ελλάδα-Ιταλία (μετ’επιστροφής) 
• Διαμονή σε ξενοδοχείo 4* - Albatros 4* στο Μέστρε ή παρόμοιο 
• Πρωινό  
• Έμπειρος Αρχηγός – Συνοδός του γραφείου μας 
• Ασφάλεια Αστικής/Επαγγελματικής ευθύνης 
• Ξεναγήσεις και περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής 

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Προαιρετική ασφάλεια EXTRA II της Interamerican με καλύψεις και για COVID-19: 

25€ κατ’ άτομο 

• Βαπορέττα ή μετακινήσεις με τοπικά καραβάκια 

• Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα 

• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 

 

Σημείωση: 

• Για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος η ροή μπορεί να διαφοροποιηθεί 

χωρίς όμως να παραλειφθεί κάτι 

• Απαραίτητα  ταξιδιωτικά έγγραφα: ταυτότητα νέου τύπου δεκαπενταετίας ή 

διαβατήριο σε ισχύ 

 


