
 
   

ΜΙΛΑΝΟ – ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 

 
 
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ –  ΜΙΛΑΝΟ       
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μιλάνο. Άφιξη στην οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας και 
πανοραμική περιήγηση.  Θα  δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, που χτίστηκε τον 15ο αιώνα, πάνω στα ερείπια 
ενός οχυρωματικού κτιρίου, από των Φραγκίσκο Α΄ Σφόρτσα, Δούκα του Μιλάνου, που  κατά την διάρκεια του 
16ου και 17ου αιώνα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα φρούρια στην Ευρώπη. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε 
στην Πιάτσα ντελ Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό 
καθεδρικό ναό του Μιλάνου. Ο εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) είναι η έδρα του 
αρχιεπίσκοπου της πόλης και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Καθεδρικούς Ναός παγκοσμίως. 
Χρειάστηκαν 5 αιώνες για να ολοκληρωθεί η κατασκευή του και σήμερα είναι ο 5ος  μεγαλύτερος  Καθεδρικός 
Ναός στον κόσμο. Θα επισκεφθούμε την Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε το όνομα της από τον 
πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας. Το κτίριο αποτελείται από δύο γυάλινες θολωτές στοές και συνδέει τις 
πλατείες Πιάτσα ντελ Ντουόμο με την Πιάτσα ντελα Σκάλα.  Η Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του 
Μιλάνου, είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε το όνομα της από την εκκλησία 
που βρισκόταν στην ίδια θέση, την Αγία Μαρία della Scala. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
 
2η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ   - ΚΟΜΟ -  ΛΑΓΚΟ ΜΑΤΖΟΡΕ     
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη μαγευτική λίμνη Κόμο, η φυσική ομορφιά της οποίας αποτέλεσε 
διαχρονική πηγή έμπνευσης για πολλούς συγγραφείς, ποιητές και συνθέτες, ενώ οι επώνυμοι απολαμβάνουν 
τη ζωή στις αριστοκρατικές βίλες τους. Θα επισκεφθούμε την πόλη  του Κόμο που  είναι αναμφισβήτητα μια 
από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Βορείου Ιταλίας και  αποτελεί ένα πολυτελές προάστιο του Μιλάνου, 
που προσφέρει χαλάρωση και αναψυχή.  Επόμενη επίσκεψη  η λουλουδιασμένη Στρέζα, κομψό θέρετρο στη 
Λάγκο Ματζόρε (Μεγαλύτερη Λίμνη), όπου θα έχουμε την ευκαιρία για μια προαιρετική κρουαζιέρα στο νησάκι 
Ίζολα Μπέλα, με το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι της αριστοκρατικής οικογένειας των Μπορομέι, και την Ίζολα 
ντέι Πεσκατόρι (Νησί των Ψαράδων). Επιστροφή  αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  
 
 
3η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ   -  ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ – ΜΑΝΤΟΒΑ – ΒΕΡΟΝΑ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Μπέργκαμο, μία γοητευτική καστροπολιτεία του 
ιταλικού βορρά. Θα επισκεφθούμε τη μεσαιωνική Άνω Πόλη (Città Alta) ψηλά στο λόφο και θα έχουμε την 
ευκαιρία να περπατήσουμε στα γραφικά στενά της πόλης. Επόμενη επίσκεψη μία άλλη ιστορική πόλη του 
βορρά η Μάντοβα, που περιβάλλεται από τρεις πλευρές από λίμνες, με τρεις «ζωντανές» πλατείες στο κέντρο 
της. Εδώ βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα δικαστήρια της Αναγέννησης στην Ευρώπη, το Palazzo Ducale, 
ένα τεράστιο συγκρότημα κτηρίων και κήπων. Η πόλη ορίστηκε πρόσφατα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
απο την Unesco, για την Αναγεννησιακή αρχιτεκτονική της. Aναχώρηση για τη ρομαντική Βερόνα, την πόλη 
των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες του ποταμού Αδίγη.  
 
 



 
 
 
Στην κεντρική Πλατεία Μπρα θα δούμε την περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουμε για τις όμορφες 
πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια, και 
φυσικά για το «αρχοντικό των Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας.  Αργά το  απόγευμα 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη Βερόνα.  Διανυκτέρευση.   
 
 
4η μέρα: ΒΕΡΟΝΑ – GALDALAND – ΣΙΡΜΙΟΝΕ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το θαυμαστό κόσμο της Gardaland. Ανεβείτε στο τρενάκι 
Transgardaland express και η περιπέτεια στα μοναδικά θεάματα, που ενθουσιάζουν μικρούς και μεγάλους, 
ξεκινάει με jungle rapiods, Blue Africano, Delfinario, Papaggali show και άλλα πολλά. Στη συνέχεια θα 
μεταφερθούμε στο μεσαιωνικό Σιρμιόνε στις ακτές της λίμνης Garda για να επισκεφθούμε το καλύτερα 
διατηρημένο μεσαιωνικό κάστρο στην περιοχή το Κάστρο Scaliegero. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας στη Βερόνα. Διανυκτέρευση.  
 
 
5η μέρα: ΒΕΡΟΝΑ – BENETIA  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στην πιο ρομαντική πόλη του κόσμου τη Βενετία. Χτισμένη πάνω σε 118 
μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, 
όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. 
Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια 
φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία 
του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ 
βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με 
εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και 
το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στη Βερόνα. Διανυκτέρευση.  
 
 
6η μέρα: ΒΕΡΟΝΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ FERRARI  - ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΑΘΗΝΑ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επόμενη επίσκεψη το μουσείο Ferrari, το οποίο φιλοξενεί σπάνια τρόπαια καθώς και 
αντίκες της Ferrari. Αναχώρηση για την Μπολόνια την αρχαιότατη πανεπιστημιούπολη της Ιταλίας, που  
φιλοξενεί πολυάριθμους φοιτητές. Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της 
Μπολόνιας για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα. 
 
 
Αναχωρήσεις : 15, 29 Απριλίου ’20, 03   Iουνίου ’20      
 
 
 
Πτήσεις  
Αναχώρηση :  Α3  660    Αθήνα – Μιλάνο                       08.25     10.00   
Επιστροφή   :  Α3  683    Μπολόνια   – Αθήνα                15.45     18.50   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης   Αθήνα- Μιλάνο  & Μπολόνια – Αθήνα με την Aegean 
Airlines. 

• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα. 

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. (Holiday Inn Milano, SHG Hotel Catullo Verona ) ή παρόμοια. 

• Πρωινό  μπουφέ  καθημερινά.   

• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. 

• Έμπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. 

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 

•  Φ.Π.Α. 

• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά  

• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά  
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων & Check Points. 

• Είσοδοι σε μουσεία,  αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 

• Eίσοδος στο Πάρκο της Gardeland. 

• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά ( Μιλάνο 2€,  Βερόνα 3€).  
 

 
 
 
 

 

 

 
Φόροι : 175€ / Το Early booking ισχύει για  περιορισμένο αριθμό  θέσεων. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Κόστος κατ’ άτομο 

Booking Δίκλινο Μονόκλινο Παιδί 

Early 495€ 645€ 445€ 

Normal 545€ 695€ 495€ 

 
 



 
 
 


