
 

Καρναβάλι Βενετίας - 4ημ. 

Εκεί όπου η γιορτή έχει χαρακτήρα επιβλητικό, μυστηριακό και αριστοκρατικό!!! 

Ημερομηνίες Αναχώρησης από: Όλη την Ελλάδα 

 Φεβρουάριος: 25 

 Πλούσια δώρα και παροχές!! 

 ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ! Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΝΗΣΑΚΙΑ 

ΜΟΥΡΑΝΟ & ΜΠΟΥΡΑΝΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΠΟΡΕΤΤΟ ΤΗΣ 2ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ! 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Βενετία & Βενετία – Αθήνα 

με την Aegean Airlines, χωρίς περιττά χιλιόμετρα για ένα πλούσιο 4ήμερο. 

 Αναχωρήσεις από όλη την Ελλάδα! 

 Διαμονή στο  επιλεγμένο ξενοδοχείο LH SIRIO HOTEL VENICE 4*στο κέντρο 

του Μέστρε.  

 Εμπειρότατος Αρχηγός – Συνοδός, για ένα ανέμελο 4ήμερο, με πλούσιες 

επιπλέον προτάσεις. 

 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής. 

 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις 

σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 

 



Πρόγραμμα Εκδρομής 

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ – ΒΕΡΟΝΑ – ΣΙΡΜΙΟΝΕ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση  για την πόλη των Δόγηδων και των 

Καναλιών, την ρομαντική Βενετία. Άφιξη και αναχώρηση για την πόλη των 

αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, τη Βερόνα, όπου θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή 

Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι που περιβάλλονται 

από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και βέβαια το αρχοντικό των 

Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Το μεσημεράκι θα 

κατευθυνθούμε για την μεσαιωνική καστρούπολη του Σιρμιόνε. Ένα μοναδικό 

θέρετρο. Ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα στη λίμνη Γκάρντα  με χιλιάδες 

επισκέπτες να πλημμυρίζουν κάθε μέρα τη πόλη. Στην  περιήγηση μας θα δούμε 

το μεσαιωνικό κάστρο, την περίφημη εκκλησία του Αγίου Πέτρου και την 

εκκλησίας της Παρθένου Μαρίας Ελεύθερος χρόνος στους πεζόδρομους της 

πόλης για ψώνια, καφέ & φαγητό. Αργα το απόγευμα μεταφορά στο ξενοδοχείο 

μας . Τακτοποίηση στα δωμάτια, διανυκτέρευση.      

2η μέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ – διαγωνισμός 
κουστουμιών) - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΡΑΝΟ 

Πρωινό και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία για ξενάγηση της πανέμορφης 

Βενετίας αλλά και την παρακολούθηση του Καρναβαλιού. Μεταφορά με 

βαπορέττο στην πιο όμορφη συνοικία της Βενετίας το Καστέλο. Παρακολούθηση 

διαγωνισμού κουστουμιών μέσα σε ένα πολύχρωμο περιβάλλον με αρλεκίνους, 

καζανόβες και μαρκησίες. Αξέχαστες εικόνες που θα μείνουν χαραγμένες στο 

μυαλό οι γόνδολες στολισμένες με λουλούδια και φαναράκια καθώς επίσης οι 

φαντασμαγορικές χειροποίητες μάσκες και κουστούμια. Στην ξενάγηση της πόλης 

θα επισκεφθούμε την Ιερά Μητρόπολη της Ελλάδας στην Ιταλία ,την 

ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Γεωργίου του Έλληνα και το Ελληνικό 

Ινστιτούτο. Μέσα από γραφικά καλντερίμια ,εκτυφλωτικά κανάλια και αμέτρητα 

παλάτια θα καταλήξουμε «στο πιο όμορφο σαλόνι του κόσμου» κατά τον 

Ναπολέοντα ,την Πιάτσα Σαν Μάρκο. Θα δούμε την βασιλική του Αγ. Μάρκου, 

τον περίφημο πύργο των Μαυριτανών, την Λιμπερία Σανσοβιάνα βιβλιοθήκη της 

πόλης, την « τσέκα » το παλιό νομισματοκοπείο, το Καμπανίλε το ψηλότερο 

κτίριο της πόλης, την Πιατσέτα του Αγ. Μάρκου, τις παλιές και νέες φυλακές και 

βέβαια την διάσημη γέφυρα των αναστεναγμών. Τέλος θα καταλήξουμε σε ένα 

από τα εναπομείναντα εργαστήρια κατασκευής του διάσημου γυαλιού Μουράνο. 

Χρόνος ελεύθερος για να κάνετε μια βόλτα με τις γόνδολες, να πιείτε ένα ποτό 



στα διάσημα καφέ τις πλατείας και να χαθείτε μαζί με τους μασκαράδες σε μια 

άλλη εποχή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

3η μέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ (Παρακολούθηση το Πέταγμα του Αετού) – ΜΙΝΙ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΝΗΣΑΚΙΑ ΜΟΥΡΑΝΟ & ΜΠΟΥΡΑΝΟ (Καρναβάλι) 

Πρωινό και μετάβαση στην Πλατεία του Αγ. Μάρκου με ιδιωτικό βαπορέττο. 

Σήμερα θα  παρακολουθήσουμε, βάση του προγράμματος του καρναβαλιού το 

«πέταγμα του Αετού» που παραδοσιακά πραγματοποιείται από έναν αθλητή! Το 

εντυπωσιακό δρώμενο ξεκίνησε από το 2012, μετά την επιτυχία της «Πτήσης του 

Αγγέλου». Η εκδήλωση περιλαμβάνει μια συναρπαστική πτήση όπου ο αετός του 

καρναβαλιού εκτοξεύεται, από το στηθαίο/πύργο του καμπαναριού, της εκκλησίας 

του Αγίου Μάρκου για μία θεαματική προσγείωση, στο κέντρο της ομώνυμης 

πλατείας, ανάμεσα σε πλήθος κόσμου που έχει ντυθεί με φαντασμαγορικές 

στολές και είναι ενθουσιασμένο από το εντυπωσιακό θέαμα. Στην συνέχεια θα 

περιηγηθούμε με έναν υπέροχο τρόπο σε μια διαφορετική πλευρά της Βενετίας. 

Διασχίζοντας την λιμνοθάλασσα θα γνωρίσουμε δύο όμορφα νησάκια. Το 

Μουράνο έχει σύμπλεγμα με νησάκια τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με 

γέφυρες. Είναι γνωστό για τα γυάλινα αριστουργήματα, η γενέτειρα του φυσητού 

γυαλιού Μουράνο. Δεύτερη στάση μας σήμερα, το νησάκι Μπουράνο με τα σπίτια 

του να είναι όλα βαμμένα με έντονα χρώματα και έχει παράδοση στην 

χειροποίητη δαντέλα. Είναι το πιο ζωντανό νησί της λιμνοθάλασσας, όμως είναι 

συγχρόνως και το πιο ήρεμο, γιατί στο νησί δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, ούτε 

ενοικιαζόμενα δωμάτια, ούτε φυσικά αυτοκίνητα. Το μεσημέρι ξεκινάει η τοπική 

καρναβαλική παρέλαση του νησιού. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ – ΤΡΕΒΙΖΟ – ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό και τελευταία μας γεύση από Ιταλία θα είναι η πανέμορφη γραφική πόλη 

του Τρεβίζο . Μεσαιωνική πόλη βόρεια της Βενετίας όπου στο κέντρο του 

διασχίζουν κανάλια γεμάτα με κύκνους & πάπιες. Κλασική Βενετσιάνικη 

αρχιτεκτονική με γραφικά στενά δρομάκια και όμορφες πλατείες. Η Piazza dei 

Signori είναι μια από τις κεντρικές πλατείες της παλιάς πόλης με 

καλοδιατηρημένα κτήρια . Ένα αυθεντικό Ιταλικό περιβάλλον με πληθώρα από 

καφέ και εστιατόρια με λογικές τιμές αλλά και παραδοσιακά πιάτα ΄έτσι ώστε να 

γευτούμε Ιταλική πραγματική κουζίνα .  



Νωρίς το μεσημέρι αναχώρηση  και  μεταφορά στο αεροδρόμιο απ’ όπου 

ακολουθεί η πτήση της επιστροφής στην Αθήνα. 

Λεπτομέρειες Πτήσεων 

Πτήσεις: 

Αναχώρηση: 25 Φεβρουαρίου 2022: Αθήνα – Βενετία Α3 670 09:15 – 10:35 

Επιστροφή: 28 Φεβρουαρίου 2022: Βενετία – Αθήνα Α3 671 15:20 – 18:40 

 

Τιμές & Ξενοδοχεία Εκδρομής 

 

LH SIRIO HOTEL VENICE 4* 

Χρεώσεις         ΤΙΜΗ 

 Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο      385€ 

 Τιμή σε μονόκλινο       460€ 

 Παιδικό ( μέχρι 12 ετών)      340€ 

 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων & Check points  195€ 

Περιλαμβάνονται 
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Βενετία & Βενετία – Αθήνα με 

την Aegean Airlines. 
 Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο LH SIRIO HOTEL VENICE 4**** στο κέντρο 

του Μέστρε ή παρόμοιο. 
 Πρόγευμα καθημερινά. 
 Το κόστος για την μετακίνηση της 2ης ημέρας Τρονκέττο - Αγ. Μάρκος – 

Τρονκέττο.(Βαπορέττο)! 
 Το κόστος για την μίνι κρουαζιέρα στα νησάκια Μουράνο & Μπουράνο. 
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής. 



 Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας. 
 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και 

μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
 Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά & μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά ανά ταξιδιώτη. 
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
 Φ.Π.Α. 

 

Δεν Περιλαμβάνονται 
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. 
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
 Δημοτικοί φόροι στο ξενοδοχείο (περίπου 3,00€ το άτομο τη βραδιά). 

 

Σημειώσεις - Χρήσιμες Πληροφορίες 

1. Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση 

να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. 

2. Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον 

κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη από 70€ έως 90€. Από/προς υπόλοιπα 

αεροδρόμια από 120€ έως 140€. 

3. Γενικά τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 15.00 και 

παραδίδονται πριν τις 12.00μ.μ. ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των 

εκδρομέων στις αναφερόμενες επί του προγράμματος πόλεις.   

4. Παρακαλούμε όπως φροντίσετε να έχετε μαζί σας διαβατήριο εν ισχύ  ή ταυτότητα 

νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες για να ταξιδέψετε. Σε διαφορετική περίπτωση η 

ευθύνη της μη επιβίβασής σας στο αεροπλάνο βαρύνει εσάς και μόνο. Αυτό ισχύει και 

για τις περιπτώσεις στρατιωτικών και άλλων σωμάτων ασφαλείας που χρειάζονται 

ειδικές άδειες από τις υπηρεσίες τους. Αντίστοιχα ισχύει για τις περιπτώσεις 

αλλοδαπών όπου πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμβουλεύονται οι ίδιοι την 

πρεσβεία τους για τα απαραίτητα έγγραφα και διαδικασίες που χρειάζονται 

προκειμένου να ταξιδέψουν στο Εξωτερικό.   

5. Προσοχή στις αποσκευές σας. Λάβετε υπόψη ότι επιτρέπεται μόνο 1 αποσκευή ανά 

επιβάτη με μέγιστο βάρος τα 23 κιλά. Σακούλες και γυναικείες τσάντες θεωρούνται 

χειραποσκευές. Στις χειραποσκευές δεν συμπεριλαμβάνονται τα ψώνια από τα 

καταστήματα που βρίσκονται μετά τον έλεγχο των αποσκευών και προσώπων όπως 

και οι φορητοί υπολογιστές. 

 



Το πολυτελές και κεντρικό ξενοδοχείο διαμονής μας: 

LH SIRIO HOTEL VENICE 4* 

Το Hotel  Sirio απέχει 200μ. από το ιστορικό κέντρο του Mestre, 

προσφέροντας δωρεάν Wi-Fi, εστιατόριο και μπαρ. Η Βενετία είναι 

προσβάσιμη σε μόλις 15 λεπτά με το λεωφορείο, το οποίο κάνει στάση 30μ. 

από το ξενοδοχείο. 
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