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Στο πρόγραμμα αυτό έχουμε συγκεντρώσει τα σημαντικότερα αξιοθέατα των Βόρειων αυτών περιοχών 
της Ιταλίας, τα οποία μπορείτε να επισκεφτείτε σε 6 ημέρες. Φροντίσαμε επίσης να υπάρχει χρόνος για 
να κάνετε τις επισκέψεις που ταιριάζουν σε εσάς, με τη δική μας καθοδήγηση.
Με απευθείας πτήσεις, κεντρικά ξενοδοχεία και σωστό πρόγραμμα δεν χρειάζεστε κάτι περισσότερο, 
απλά ετοιμάστε βαλίτσα και καλό ταξίδι..

Γνωρίστε αυτά τα μέρη μαζί μας γιατί σας προσφέρουμε:
• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα 
• Μόνο απευθείας πτήσεις με RYANAIR προς Μιλάνο και επιστροφή από Βενετία για την αποφυγή 

περιττών χιλιομέτρων
• Ιδανικά ωράρια πτήσεων με αναχώρηση πρωί και επιστροφή βράδυ
• Διαμονή μόνο σε κεντρικά ξενοδοχεία 4* 
• Πλήρες πρόγραμμα περιηγήσεων στις καλύτερες πόλεις της Βόρειας Ιταλίας
• Επιπλέον και μόνο σε αυτό το πρόγραμμα : περιήγηση στο Bergamo, στη μεγαλύτερη λίμνη της 

Λομβαρδίας την Ματζόρε, στη Στρέζα και στη Riviera Del Brenta 
• Καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες εκτός προγράμματος
• Ελληνόφωνο έμπειρο ξεναγό 
• Έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων 

ΒΕΝΕΤΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ & ΛΙΜΝΕΣ 
ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ  

1η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ - BERGAMO ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ - ΛΙΜΝΗ ΚΟΜΟ - ΜΙΛΑΝΟ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στις 08.30 
και απευθείας πτήση για το αεροδρόμιο του Μπέργκαμο. 
Μόλις φτάσουμε θα κάνουμε μια περιήγηση στην 
Παλιά Άνω πόλη, ένα μέρος όπου η ομορφιά βασιλεύει, 
θαυμάζοντας υπέροχα τοπία και υπέροχη αρχιτεκτονική. 
Πρώτα θα ανέβουμε με τον Παλιό Οδοντωτό στην 
Πλατεία Ντελέ Σκάρπε.  Αφού επισκεφτούμε το αρχαίο 
οχυρό που ονομάζεται Rocca για να απολαύσετε πλήρως 
την εκπληκτική θέα από εδώ, κατά μήκος των Ενετικών 
Τειχών, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της Ουνέσκο, ο κεντρικός δρόμος μας οδηγεί στην Παλιά 
Πλατεία (Piazza Vecchia), την όμορφη καρδιά της πόλης, 
που φιλοξενεί μια από τις αρχαιότερες βιβλιοθήκες της 
Ιταλίας μαζί με τον πύργο ύψους 52 μέτρων, στον οποίο 
μπορείτε να σκαρφαλώσετε είτε με τις σκάλες είτε με 
τον ανελκυστήρα. Απολαμβάνοντας το τυπικό γλυκό 
του Μπέργκαμο, Πολεντίνα (Πολέντα Αί Οζέι) και έναν 
ιταλικό εσπρέσο, συνεχίζουμε για τους θησαυρούς που 
αγκαλιάζουν την Πλατεία του Καθεδρικού ναού του 
Αγίου Αλεξάνδρου (Piazza Duomo), ενώ τα Μουσεία 
στην Πλατεία της Τσιταντέλα (Piazza della Cittadella) 
προσφέρουν ένα συναρπαστικό ταξίδι στην επιστήμη και 
την τέχνη. 

 Αφήνουμε το αριστοκρατικό Μπέργκαμο 
και αναχωρούμε για την Λίμνη του Κόμο.                                          
Το Κόμο βρίσκεται στα ιταλο-ελβετικά σύνορα στην 
βόρεια Ιταλία με θέα στο νοτιοδυτικό άκρο της λίμνης 
της και περιβάλλεται από καταπράσινους λόφους 

κορυφογραμμών, με αποτέλεσμα το απαράμιλλης 
ομορφιάς φυσικό τοπίο. Αφού σταματήσουμε στο 
ακρολίμνιο πάρκο για να θαυμάσουμε το μοναδικό 
τοπίο με το μουσείο Βόλτα σε αρχαιοελληνικό ρυθμό, 
το μνημείο Life Electric και την Βίλα Όλμο, θα μπούμε 
στο κέντρο της πόλης. Εκεί θα παρατηρήσετε έναν 
απίστευτο αριθμό καφέ και καταστημάτων που θα 
κάνουν την βόλτα αυτή αξέχαστη. Στην Piazza del 
Duomo, θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό. Η επίσκεψη 
στον καθεδρικό ναό του Κόμο (Ντουόμο) είναι σίγουρα 
ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείτε να 
κάνετε, καθώς η εκκλησία χαρακτηρίζεται από διάφορα 
αρχιτεκτονικά στυλ ρωμανικού και γοτθικού ρυθμού. 
Εκεί βρίσκεται και το Broletto (Παλιό Δημαρχείο), που 
κάποτε φιλοξενούσε δημόσιες συνελεύσεις. 
 Στην συνέχεια μια βόλτα προς την Piazza San Fedele με 
την ρωμαϊκή βασιλική του 12ου αιώνα, για να χαθείτε 
στα όμορφα δρομάκια του κέντρου της πόλης. Πιείτε 
έναν καφέ μαζί με τους ντόπιους και αναχωρούμε για το 
ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο. 
2η ΗΜΕΡΑ: ΜΙΛΑΝΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - 
ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΑΒΙΛΙ  
Αφού πάρουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο θα 
αναχωρήσουμε για περιήγηση στο κοσμοπολίτικο 
Μιλάνο. Η πόλη της τέχνης και της μόδας, η μητρόπολη 
που δεν σταματά να σε εκπλήσσει με τα μαγευτικά 
κρυμμένα μυστικά της και με τη νέα πόλη που 
αναπτύσσεται κάθετα με ουρανοξύστες που μοιάζουν 
με κρεμαστούς κήπους, σχεδιασμένους με φιλικά για το 
περιβάλλον πρότυπα. Η πρωτεύουσα της Λομβαρδίας και 
μεγαλύτερη πόλη της Ιταλίας μετά από την Ρώμη, έχει 

ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ - ΚΟΜΟ - ΜΙΛΑΝΟ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ – ΣΤΡΕΣΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ – ΒΕΡΟΝΑ 
– ΣΙΡΜΙΟΝΕ – ΜΕΣΤΡΕ – ΣΤΡΑ – ΒΙΛΑ ΠΙΖΑΝΙ - ΣΤΡΑ - RIVIERA DEL BRENTA - 
ΠΑΝΤΟΒΑ



μια σπουδαία ιστορία. Από το κάστρο των Σφόρτσα στο 
ιστορικό κέντρο με τον Ντουόμο, την Γκαλερία Βιτόριο 
Εμανουέλε II και την διάσημη Λυρική Σκηνή της Σκάλας 
ξετυλίγεται ένα ακόμη κομμάτι της μακραίωνης ιστορίας 
του. Η βιομηχανική καρδιά της Ιταλίας θα μαγέψει 
και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη με τις υπέροχες 
βραδιές στα Ναβίλι, την μικρή Βενετία της βραδινής 
διασκέδασης. Στον πολυσύχναστο δρόμο του Κόρσο 
Βιτόριο Εμανουέλε θα βρείτε εκατοντάδες καταστήματα 
και πολυκαταστήματα για τις αγορές σας. Αλλά για 
να απολαύσετε την υπέροχη θέα στον καθεδρικό του 
Ντουόμο σας προτείνουμε το Ρουφ Γκάρντεν του 
πολυτελούς πολυκαταστήματος ΡΙΝΑΣΕΝΤΕ (Rinascen-
te) με τα εστιατόρια και τα μπαρ που διαθέτει.  Αργά το 
απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας. 
 Για το βράδυ αυτό στο Μιλάνο, προτείνουμε μια έξοδο 
στην περιοχή της νυχτερινής ζωής, το διάσημο ΝΑΒΙΛΙ 
με τα κανάλια του, τα εστιατόρια και τα πολυάριθμα 
μπαρ.
3η ΗΜΕΡΑ: ΜΙΛΑΝΟ - ΛΙΜΝΕΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ 
- ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΜΑΤΖΟΡΕ - ΣΤΡΕΖΑ 
Τη σημερινή ημέρα μπορείτε να την αφιερώσετε 
στην κοσμοπολίτικη πόλη ή να έρθετε μαζί μας σε 
μια υπέροχη προαιρετική εκδρομή. Αφού πάρουμε το 
πρωινό μας στο ξενοδοχείο αναχωρούμε για την Λίμνη 
Λουγκάνο στην Ελβετία. Το Λουγκάνο βρίσκεται σε έναν 
κόλπο στη βόρεια πλευρά της ομώνυμης λίμνης, που 
περιβάλλεται από πολλά βουνά που προσφέρουν μια 
θέα που κόβει την ανάσα στον επισκέπτη. Η μεγαλύτερη 
πόλη στην παραθεριστική περιοχή του ιταλόφωνου 
καντονιού Τιτσίνο, δεν είναι μόνο το τρίτο πιο σημαντικό 
οικονομικό κέντρο της Ελβετίας και ένα συνεδριακό, 
τραπεζικό και επιχειρηματικό κέντρο, αλλά και μια 
πόλη με πάρκα, λουλούδια, βίλες και μνημεία. Με 
μεσογειακό ύφος, το ακρολίμνιο Λουγκάνο προσφέρει 
όλα τα πλεονεκτήματα μιας πόλης παγκόσμιας κλάσης, 
σε συνδυασμό με μια μικρή πόλη. Το ιστορικό κέντρο 
της πόλης, τα πολυάριθμα κτίρια σε ιταλικό στυλ της 
Λομβαρδίας, τα μουσεία και η ίδια η λίμνη προσκαλούν 
τους επισκέπτες να δουν τα αξιοθέατα, να απολαύσουν 
την ατμόσφαιρα και το “dolce far niente”. Χάρη στο 
ήπιο κλίμα του, το Λουγκάνο είναι ένας δημοφιλής 
τουριστικός προορισμός όπου θα απολαύσουμε τον 
κοσμοπολίτικο αέρα του στο παραλίμνιο ιστορικό του 
κέντρο. 
Από εδώ θα αναχωρήσουμε για την Λίμνη Ματζόρε και 
την αρχοντική Στρέζα. Η πανέμορφη Στρέζα είναι μια 
πόλη περίπου 5.000 κατοίκων στις όχθες της λίμνης 
Ματζόρε στην επαρχία Verbano-Cusio-Ossola στην 
περιφέρεια του Πεδεμοντίου της βόρειας Ιταλίας. Μια 
υπέροχη τοποθεσία στη λίμνη Maggiore στον κόλπο 
του Μπορομέο, με θέα στα ομώνυμα νησιά, που είναι 
το κύριο αξιοθέατο της περιοχής. Η όμορφη ύπαιθρος, 
τα αρχιτεκτονικά διαμάντια της και το ήπιο κλίμα 
συνδυάζονται αρμονικά για να κάνουν τη Στρέζα ένα 
από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της Ιταλίας. 
Τα νησιά Μπορομέο, με τα εκπληκτικά παλάτια και 
τους μνημειώδεις κήπους, είναι ένας προορισμός που 
δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα. Πολυτελείς βίλες και 
πολυτελή αρτ νουβό ξενοδοχεία περιστοιχίζουν την 
κομψή παραλία της, η οποία είναι ιδανική για έναν 
ήρεμο περίπατο. Από τα τέλη του 19ου αιώνα, η Stre-
sa φημίζεται για την εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα και 
τους αριστοκράτες VIP επισκέπτες της, ενώ προσφέρει 
έναν εντυπωσιακό κατάλογο πολιτιστικών, μουσικών 
και λογοτεχνικών φεστιβάλ. Αργά το απόγευμα θα 
αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο.
4η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΝ ΜΑΡΚΟ 
- ΜΕΣΤΡΕ - ΦΟΡΤΕ ΜΑΡΓΚΕΡΑ 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και 
αναχωρούμε για το λιμάνι του Μέστρε, από όπου θα 
πάρουμε το καραβάκι για την Βενετία, μοναδική και 
σαγηνευτική, με τα 124 νησιά και τα 438 γεφύρια που 
δημιουργούν ένα σενάριο χωρίς αντίστοιχο στον κόσμο. 
Η Γαληνοτάτη Δημοκρατία γιόρτασε το 2021 τα 1600 
χρόνια από την ίδρυση της. Το 2022 φιλοξενεί την 
μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Τέχνης, την Μπιενάλε, που 

λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια στους Κήπους και στο 
Αρσενάλε με πολλαπλές παράλληλες εκδηλώσεις σε 
ολόκληρο τον αστικό ιστό της πόλης. Η πόλη του Μάρκο 
Πόλο, του Φόσκολο, του Γκολντόνι και του Καζανόβα, 
αλλά και του Τιντορέτο, του Μπελίνι, του Τιτσιάνο και 
του Βιβάλντι, ιστορικά χαρακτηρίζεται από τη βυζαντινή 
παρουσία και τις σχέσεις της με τον αραβικό κόσμο. 
 Όμως η πραγματική ψυχή της Βενετίας βρίσκεται στην 
αρχιτεκτονική πτυχή της πόλης. Η μνημειώδης Πιάτσα 
San Marco χαρακτηρίζεται από τη Βασιλική και το Παλάτι 
των Δόγηδων που χτίστηκε εξ ολοκλήρου από μάρμαρο 
της Ίστριας με την διάσημη γέφυρα των Στεναγμών. Το  
καμπαναριό περιτριγυρισμένο από τις Παλιές και Νέες 
Προκουράτιε με τα διάσημα καφέ Φλοριάν από το 1720 
και το καφέ Κουάντρι στην αγκαλιά του ‘Ωραιότερου 
Σαλονιού του κόσμου‘. Δεν θα παραλείψουμε την 
μεγαλύτερη πέτρινη γέφυρα και αρχιτεκτονικό 
αριστούργημα του Ριάλτου στο Μεγάλο Κανάλι με τα 
δεκάδες Παλάτσι γοτθικού-βενετσιάνικου ρυθμού και τις 
γόνδολες του, αυτό το κατεξοχήν βενετσιάνικο σύμβολο. 
Η μεγάλη παρουσία και συνεισφορά στην ιστορία 
της πόλης από το ελληνικό στοιχείο, σηματοδοτείται 
ανάμεσα στα άλλα και  με τον ιστορικό ναό του Αγίου 
Γεωργίου, το ελληνικό Ινστιτούτο και το Βυζαντινό 
μουσείο. Η πόλη των δόγηδων περιμένει να μαγέψει και 
τον πιο απαιτητικό επισκέπτη που θα βρει λίγο χρόνο για 
να απολαύσει μια Όμπρα (ποτήρι κρασί) με ένα Τσικέτο 
(μεζεδάκι) χαλαρώνοντας σε κάποιο πανέμορφο Κάμπο 
(μεγάλη πλατεία) ή Καμπιέλο (μικρή πλατεία) που 
συναντά περπατώντας ανάμεσα στα πολυάριθμα Κάλλι 
(δρομάκια).                                                                                                                        
 Αργά το απόγευμα θα ξεκουραστούμε στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε μια 
νυχτερινή έξοδο στο ΦΟΡΤΕ ΜΑΡΓΚΕΡΑ για φαγητό 
και διασκέδαση. Το Φόρτε Μαργκέρα είναι ένα μέρος 
που θα αγαπήσετε! Μια μεγάλη, καλά οργανωμένη 
περιοχή, με λιβάδια από γρασίδι, ποτάμια με τα κανάλια 
τους, μπαρ και εκθεσιακούς χώρους της Ακαδημίας 
Καλών Τεχνών της Βενετίας που έχουν ως αποτέλεσμα 
ένα μείγμα φύσης, ιστορίας, πολιτισμού, φαγητού 
και ποτού. Μια περιοχή όπου μπορείτε να βυθιστείτε 
στο πράσινο και να καθίσετε δίπλα στη λιμνοθάλασσα 
ή να πιείτε ένα ποτό και να φάτε σε κάποιο από τα 
εστιατόρια, μπαρ και μπυραρίες. Κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού διοργανώνονται εκθέσεις που σχετίζονται 
με την Μπιενάλε της Βενετίας, καθώς και καθημερινές 
μουσικές εκδηλώσεις και Street food φεστιβάλ. Το 
φρούριο Marghera χτίστηκε σε μια τοποθεσία όπου η 
ηπειρωτική χώρα ήταν πιο κοντά στην πόλη της Βενετίας 
για προφανείς στρατηγικούς λόγους. Τόσο οι Γάλλοι 
όσο και οι Αυστριακοί συνειδητοποίησαν τη σημασία του 
τόπου και αμφότεροι στις αρχές του 1800 συνέβαλαν 
στην κατασκευή του. Μετά την ενοποίηση της Ιταλίας, 
το Φόρτε Μαργκέρα διατήρησε αρχικά τη στρατιωτική  
εξέχουσα θέση του. Ωστόσο, μέχρι το τέλος του πρώτου 
π. πολέμου (που ήταν ένας πόλεμος χαρακωμάτων) 
έγινε σαφές ότι τα οχυρά δεν εξυπηρετούσαν πλέον 
τον σκοπό τους. Ο ιταλικός στρατός χρησιμοποιούσε 
το μέρος μέχρι τη δεκαετία του 1980 κυρίως για την 
αποθήκευση εξοπλισμού και άλλων αντικειμένων. 
Απολαύστε!
5η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΡΟΝΑ - ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑΣ 
- ΣΙΡΜΙΟΝΕ - ΛΙΜΝΗ ΓΚΑΡΝΤΑ  
Πάρτε ένα καλό πρωινό και αξιοποιήστε την ημέρα 
αυτή με τον τρόπο που επιθυμείτε στο Μέστρε ή σε 
μια ακόμη επίσκεψη στη Βενετία. Εναλλακτικά ελάτε 
μαζί μας σε μια  προαιρετική εκδρομή στην πόλη των 
ερωτευμένων, την Βερόνα. Επισκέφτηκες ποτέ ένα 
μέρος που το ερωτεύτηκες με την πρώτη ματιά; Για εμάς 
ένα από αυτά τα μέρη είναι η πανέμορφη αυτή πόλη του 
Βένετο. Το Τσέντρο Στόρικο είναι το ιστορικό κέντρο 
της πόλης όπου θα δούμε τα διασημότερα αξιοθέατα 
της: την Αρένα της Βερόνας, αυτό το τεράστιο ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο, τις μεγάλες Πιάτσες με τα αναγεννησιακά 
παλάτσι και τις φοντάνες, τους πύργους των 
αριστοκρατικών οικογενειών που ηγεμόνευσαν κατά την 
μακραίωνη ιστορία της, αλλά και το σπίτι της Ιουλιέτας, 
της ηρωίδας του Σαίξπηρ και αυτής της αιώνιας ιστορίας 



αγάπης, Ανάμεσα στα ιστορικά μνημεία και στην 
θορυβώδη κοσμοπολίτικη αγορά της πόλης ο καθεδρικός 
ναός και η βασιλική της Αγίας Αναστασίας ξεχωρίζουν. 
Δίπλα στον ποταμό Αδίγη που σχηματίζει ένα τεράστιο 
σίγμα βρίσκεται το Πόντε Βέκιο, η παλαιότερη γέφυρα 
της πόλης με όμορφα καφέ και εστιατόρια για μια στάση 
για χαλάρωση. Ένα ταξίδι στην πόλη του έρωτα που θα 
σας μείνει αξέχαστο. 
 Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το μαγευτικό 
παραλίμνιο Σιρμιόνε. Το Σιρμιόνε είναι ένα από τα 
πιο δημοφιλή «αξιοθέατα» στη λίμνη του Γκάρντα, με 
χιλιάδες επισκέπτες να πλημμυρίζουν καθημερινά κάθε 
γωνιά του για να δουν αυτή τη πανέμορφη γραφική 
χερσόνησο. Θα δείτε εικόνες του σε κάθε διεθνή 
τουριστικό κατάλογο  πληροφοριών για τη λίμνη του 
Γκάρντα με το κάστρο του 12 αιώνα των Σκαλίτζερι στην 
είσοδο της παλιάς πόλης, την βίλα της Μαρία Κάλλας, 
τα ρωμαϊκά ανάκτορα, το Σπήλαιο του Κάτουλλου, τις 
θέρμες από το ανενεργό ηφαίστειο του όρους Μπάλντο 
και τις ιδιαίτερες παραλίες του. Μια επίσκεψη που θα 
σας μαγέψει. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μέστρε 
αργά το απόγευμα για την διανυκτέρευση μας.
6η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΛΑ ΠΙΖΑΝΙ - ΣΤΡΑ - RIVIERA 
DEL BRENTA - ΠΑΝΤΟΒΑ - ΤΡΕΒΙΖΟ 
 Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο,  θα αναχωρήσουμε 
για τη ΒΙΛΑ ΠΙΖΑΝΙ στο ΣΤΡΑ, το μνημειώδες όψιμο 
μπαρόκ αγροτικό αυτό παλάτι κατά μήκος του καναλιού 
Μπρέντα στην ομώνυμη Ριβιέρα (Riviera del Bren-
ta), στην ενδοχώρα του Βένετο. Αυτή η βίλα είναι η 
μεγαλύτερη μιας σειράς από βίλες αριστουργήματα, 
γνωστές ως ΒΙΛΕ ΒΕΝΕΤΕ (Ville Venete) που βρίσκονται 
κατά μήκος του καναλιού που συνδέει τη Βενετία με την 
Πάντοβα. Η κατασκευή αυτού του παλατιού ξεκίνησε 
στις αρχές του 18ου αιώνα για τον Αλβίζε Πιζάνι (Al-
vise Pisani), το πιο εξέχον μέλος της οικογένειας 
Πιζάνι (Pisani), ο οποίος διορίστηκε δόγης το 1735. 
Το 1807 αγοράστηκε από τον Ναπολέοντα από την 
οικογένεια των Πιζάνι, που ήταν σε οικονομική ένδεια 
λόγω μεγάλων απωλειών στον τζόγο. Το 1814 το 
κτίριο έγινε ιδιοκτησία του Οίκου των Αψβούργων που 
μετέτρεψε τη βίλα σε τόπο διακοπών για την ευρωπαϊκή 
αριστοκρατία εκείνης της περιόδου. Μετά το 1866 η 
Βίλα περιήλθε στην ιδιοκτησία του Οίκου της Σαβοΐας, 
ο οποίος το 1882 τη μεταβίβασε στο ιταλικό κράτος. 
Το 1934 αποκαταστάθηκε μερικώς για να φιλοξενήσει 
την πρώτη συνάντηση του Αδόλφου Χίτλερ και του 
Μπενίτο Μουσολίνι, μετά τις ταραχές στην Αυστρία.                                                                                                                                         
      Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την 
ΠΑΝΤΟΒΑ, την Ζωγραφισμένη πόλη (URBS PICTA). Με 
αυτόν τον λατινικό τίτλο είναι γνωστή η ‘Ζωγραφισμένη 
πόλη‘ του Βένετο εγγεγραμμένη στον Κατάλογο 
Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς για 
“τις τοιχογραφίες του 14ου αιώνα”. Μια επίσκεψη στην 

Πάντοβα είναι μια εντελώς συναρπαστική εμπειρία για 
πάρα πολλούς λόγους. Η Πάντοβα είναι πραγματικά ένα 
ζωντανό μνημείο για όλες τις εποχές που έχει ζήσει, μια 
ιστορική κιβωτός που μετρά μερικά από τα πιο πολύτιμα 
καλλιτεχνικά επιτεύγματα των τελευταίων 2000 ετών. 
Από το 1222 φιλοξενεί το διάσημο πανεπιστήμιο που 
γρήγορα έγινε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα 
μάθησης στην Ευρώπη, τόσο στη λογοτεχνία όσο και 
στην επιστήμη (Γαλιλαίος). Μια άλλη ιδιαίτερη όψη της 
πόλης είναι η θρησκευτική της πτυχή, που πηγάζει από 
την προνοητική παρέμβαση του Φραγκισκανού μοναχού 
Αντώνιου ενάντια στη διάδοση της τοκογλυφίας στις 
αρχές του 13ου αιώνα. Ένα χρόνο μετά τον θάνατό του, 
η βασιλική του Αγίου Αντωνίου χτίστηκε για να στεγάσει 
τα λείψανά του, ένα επιβλητικό πνευματικό μνημείο που 
συνδυάζει πολλά αρχιτεκτονικά στυλ όπως ρωμανικό, 
γοτθικό, βυζαντινό, μαυριτανικό και το οποίο φιλοξενεί 
πολλά υπέροχα έργα τέχνης. Σήμερα ο ναός είναι ένα 
από τα σπουδαιότερα καθολικά προσκυνήματα στον 
κόσμο. Πόλος έλξης για τις νωπογραφίες του Τζιότο 
(Giotto), το διάσημο παρεκκλήσι Σκροβένι (Scroveg-
ni) δίπλα στα ερείπια του ρωμαϊκού αμφιθεάτρου και η 
εκκλησία των Eremitani με σημαντικά έργα του Andrea 
Mantegna. 
 Το Πράτο ντέλα Βάλλε, η μεγαλύτερη και 
επιβλητικότερη πλατεία της Ιταλίας και δεύτερη σε 
μέγεθος μονάχα από την Κόκκινη πλατεία της Μόσχας, 
είναι εκτός από τις επιβλητικότερες της Ευρώπης και ένα 
ανοιχτό μουσείο τέχνης με τα 78 αγάλματα και τους 8 
οβελίσκους που περιτριγυρίζουν το καταπράσινο νησάκι 
Μέμνια. Παραδίπλα ο Βοτανικός Κήπος της πόλης από 
το 1545 αξίζει σίγουρα μια επίσκεψη. Στο ιστορικό 
κέντρο μπορούμε να θαυμάσουμε το Παλάτσο ντέλλα 
Ρατζιόνε, το μεσαιωνικό δικαστικό μέγαρο του 1218, 
με την μεγαλύτερη κρεμαστή αίθουσα στην Ευρώπη 
και το εκκρεμές του Φουκώ αλλά και την παλιά κλειστή 
αγορά του ανάμεσα στις πλατείες ντέλλα Φρούτα και 
ντέλε Έρμπε. Κοντά και η πλατεία ντέλλα Σινιορία που 
φιλοξενεί την Αψίδα με το Αστρονομικό Ρολόι της και 
το βράδυ μετατρέπεται σε μια κοσμοπολίτικη όαση 
διασκέδασης. Στο Palazzo del Bo’, που τώρα ανήκει στο 
πανεπιστήμιο, μπορεί κάποιος να επισκεφθεί το διάσημο 
Αμφιθέατρο της Ανατομίας, του 1594. Τέλος δεν θα 
παραλείψουμε να αναφερθούμε στο Πεντρόκι,  το 
ιστορικό καφέ της πόλης όπου επιβάλλεται μια στάση για 
να απολαύσει κανείς τον διάσημο εσπρέσσο με μέντα και 
να συνειδητοποιήσει ότι η Πάντοβα είναι μια μοναδική 
πόλη που χρειάζεται να επισκεφτεί πολλές φορές ακόμη 
για να την ανακαλύψει. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο 
του Τρεβίζο και επιστροφή στην Ελλάδα.

ΒΕΝΕΤΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ & ΛΙΜΝΕΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ 
6 ημέρες

Αναχ. Ξενοδοχείo / Τοποθεσία
Τιμή
σε 

δίκλινο

Τιμή
Παιδιού

Tιμή 
Μονόκλ Πτήσεις 

5,12,19,26
Ιουλίου 

2,9,16,23,30
Αυγούστου

Μιλάνο : 
Leonardo Milan City 
Center 4*

Βενετία - Μέστρε :
Leonardo Royal Venice 
Mestre 4*                

445 345 650

RYANAIR 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΙΛΑΝΟ 
(Bergamo)

10.30 - 11.40

ΒΕΝΕΤΙΑ (Treviso) - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
20.50 - 23.35

+σύνολο φόρων 145ε ανά άτομο



Περιλαμβάνει:

• Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της RY-
ANAIR από Θεσσαλονίκη 

• Αποσκευές : 1 μικρή χειραποσκευή (40x20x25cm) + 
1 χειραποσκευή 10κ (55x40x20cm) ανά άτομο. Αν 
επιθυμείτε επιπλέον αποσκευή ζητήστε μας τιμή.

• Διαμονή για 6 διαν/σεις στα ξενοδοχεία που 
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο

• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
• Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο 

σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Συνοδός εκδρομής 
• Ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν περιλαμβάνει: 

• εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα, προαιρετικές 
επισκέψεις & δημοτικοί φόροι πόλεων (πληρώνονται 
στη reception των ξενοδοχείων)


