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ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΟ ΤΟΡΙΝΟ 5ημ.
25 – 29 Σεπτεμβρίου ’17
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ – (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας (Ηγουμενίτσας). Επιβίβαση στο
πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο
χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου.
Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ
‘Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας
Μιλάνο. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

το

3η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΤΟΡΙΝΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα,
που χτίστηκε τον 15ο αιώνα, την Πιάτσα ντελ Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία την
πόλης και πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου. Θα δούμε
τον εντυπωσιακό Καθεδρικό του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) που είναι η έδρα του
αρχιεπίσκοπου της πόλης και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Καθεδρικούς Ναός
παγκοσμίως. 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. Αναχώρηση για το Τορίνο για την παρακολούθηση του αγώνα
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Μετά το τέλος του αγώνα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο
Μιλάνο. Διανυκτέρευση.
4η 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.

5η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ – ΓΕΝΟΒΑ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Γένοβα, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ιταλίας.
Σύντομή πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης . Στη συνέχεια μεταφορά
στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Φόροι αεροδρομίων

375 €
450 €
75 €

Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσης Γένοβα – Αθήνα.
 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και
μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα – Ανκόνα σε 4κλινες εσωτερικές
καμπίνες με wc/ντουζ (ΑΒ4).
 Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4
 Πρωινό καθημερινά ( εκτός πλοίου ).
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα
της εκδρομής.
 Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α
Δεν περιλαμβάνονται:
 Φόροι αεροδρομίων.
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
 Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
 Checkpoint (10 €)
 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά ( Μιλάνο 2,5 € ).
Σημείωση:
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που
θα πραγματοποιηθούν.

