Μητροπόλεως 26-28, (8ος
όροφος )
Αθήνα 105 63
Τηλέφωνο: 210 3315621
Φαξ: 210 3315623 – 4
Email: info@grefis.gr

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 4ημ.
Όπου η γιορτή έχει χαρακτήρα
επιβλητικό, μυστηριακό και
αριστοκρατικό !!!
Αναχώρηση : 01 Μαρτίου ‘19
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ – ΠΑΝΤΟΒΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη «Γαληνοτάτη» πόλη των δόγηδων και των
καναλιών, τη μοναδική Βενετία. Άφιξη και μεταφορά στην Πάντοβα, μια από τις
μεγαλύτερες και ομορφότερες πόλεις της βόρειας Ιταλίας που ανήκει στο γεωγραφικό
διαμέρισμα του Βένετο. Σύντομη πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη των δόγηδων και των καναλιών, τη
Βενετία, την πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, 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 και θα καταλήξουμε στην
Πλατεία του Αγίου Μάρκου, όπου 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. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.

3η
μέρα:
ΠΑΝΤΟΒΑ
–
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την
Βενετία για να παρακολουθήσουμε στην πλατεία
του Αγίου Μάρκου τη μεγαλύτερη γιορτή του
καρναβαλιού, τη μεγάλη παρέλαση των
καρναβαλιστών και το έθιμο του Πετάγματος του
αετού στη πλατεία του Αγίου Μάρκου. Χρόνος
ελεύθερος. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ – ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Μπολόνια όπου και θα μεταφερθούμε στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα .
Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο 375 €
Τιμή σε μονόκλινο
450 €
Παιδικό ( μέχρι 12 ετών)
330 €
Φόροι αεροδρομίων
150 €
Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Βενετία και Μπολόνια – Αθήνα
με την Aegean Airlines.
 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και
μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*.
 Πρωινό καθημερινά.
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα
της εκδρομής.
 Έμπειρος 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.
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεματικά πάρκα και
γενικά όπου απαιτείται.
 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
 Checkpoint 15€.
 Βαπορέτο Βενετίας 15€ για κάθε μεταφορά.
 Δημοτικοί φόροι στο ξενοδοχείο 2,85 € το άτομο τη βραδιά.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει
περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
Πτήσεις
01 Μαρτίου ’19 Α3 670 Αθήνα - Βενετία
13.30 14.50
04 Μαρτίου ’19 Α3 683 Μπολόνια – Αθήνα 12.05 15.10

