
 

  

  

ΒΒεεννεεττίίαα  --  ΜΜιιλλάάννοο    

ΠΠάάννττοοββαα,,  ΒΒεερρόόνναα,,  ΣΣιιρρµµιιόόννεε    
 

Μια ιδιαίτερη ταξιδιωτική πρόταση σε εκπληκτικής οµορφιάς πόλεις του Ιταλικού βορρά. 

Η Πόλη των ∆όγηδων, η ανεπανάληπτη Βενετία, η φοιτητούπολη Πάντοβα, η πόλη των 

αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, η ροµαντική Βερόνα, το κτισµένο στο νότιο άκρο της 

λίµνης Garda µεσαιωνικό Σιρµιόνε, καθώς και η οικονοµική πρωτεύουσα της Ιταλίας, το 

Μιλάνο, αποτελούν σταθµούς αυτού του πανέµορφου οδοιπορικού! 



  

  
 

� Εξαιρετικές απ΄ ευθείας πτήσεις µε AEGEAN AIRLINES - πρωινή αναχώρηση από Αθήνα  

  και απογευµατινή από Μιλάνο  

� Τρεις διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στην ανεπανάληπτη Βενετία 

� Εκδροµή και ξενάγηση στην φοιτητούπολη Πάντοβα 

� ∆υνατότητα επίσκεψης στην όµορφη Τεργέστη  

� Περιήγηση στην ροµαντική Βερόνα 

� Επίσκεψη στο µεσαιωνικό Σιρµιόνε 

� Μια διανυκτέρευση και περιήγηση στην πρωτεύουσα της Λοµβαρδίας και την οικονοµική  

  πρωτεύουσα της Ιταλίας, το Μιλάνο 

� Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*  

� Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά  

� Εµπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου µας  

 

TTTiiipppsss   MMMaaannneeessssssiiisss    



 
1η µέρα: Αθήνα - Μπολόνια - Βενετία 
Συνάντηση στο αεροδρόµιο και πτήση 
µε AEGEAN  για την Μπολόνια. Άφιξη 
και άµεση αναχώρηση για την Πόλη των 
∆όγηδων, την ανεπανάληπτη Βενετία. 
Μεταφορά στο Τρονκέτο, απ΄ όπου θα 
επιβιβαστούµε στο βαπορέτο µε 
προορισµό την φηµισµένη Πιάτσα Σαν 
Μάρκο, το "ωραιότερο σαλόνι της 
Ευρώπης" κατά τον Ναπολέοντα. Εκεί, 
θα δούµε την οµώνυµη εκκλησία  µε  
τους  πέντε τρούλους, το παλάτι  των 
∆όγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού, τις 
παλιές φυλακές, την περίφηµη Γέφυρα 
των Στεναγµών και θα καταλήξουµε σε 
ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής 
Murano. Χρόνος ελεύθερος, µεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NH 
LAGUNA  4* (www.nh-hotels.com) ή 
παρόµοιο. ∆ιανυκτέρευση.  
 



 
2η µέρα: Βενετία - Πάντοβα - Βενετία 
Πρωινή αναχώρηση για την φοιτητούπολη Πάντοβα, την αρχαιότερη πιθανόν πόλη της βόρειας Ιταλίας, σύµφωνα µε 
την ηµεροµηνία ίδρυσής της, τον 12ο αιώνα π.Χ. από τους Τρώες. Θα δούµε το φηµισµένο πανεπιστήµιό της (ένα από 
τα αρχαιότερα της Ευρώπης), την µεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Αντωνίου µε τους Βυζαντινούς τρούλους και τον 
πολυτελή εσωτερικό διάκοσµο, που θεωρείται από τους σηµαντικότερους λατρευτικούς χώρους της Ιταλίας και τέλος, 
την Prato della Valle, µια ελλειπτική πλατεία 88.000 τετραγωνικών µέτρων, η οποία θεωρείται η δεύτερη µεγαλύτερη της 
Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στη Βενετία. ∆ιανυκτέρευση.  
 

 
3η µέρα: Βενετία, Ελεύθερη µέρα, Προαιρετική εκδροµή στην Τεργέστη  
Ελεύθερη µέρα για να περιπλανηθείτε µε τις γόνδολες στα κανάλια της πόλης, να απολαύσετε τον καφέ σας ή ένα 
κοκτέιλ Μπελίνι, το εθνικό ποτό του Βένετο, στο πασίγνωστο Φλοριάν στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Επίσης, 
µπορείτε να λάβετε µέρος σε µια προαιρετική εκδροµή στην όµορφη Τεργέστη/Trieste (έξοδα ατοµικά), τα νεοκλασικά 
κτίρια της οποίας µαρτυρούν το αυστριακό παρελθόν της. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα δούµε µεταξύ άλλων την Πλατεία Ενότητας της Ιταλίας (Piazza Unità D´Ιtalia), µία από τις µεγαλύτερες και 
οµορφότερες πλατείες της Ευρώπης, µε το ∆ηµαρχείο και τα άλλα εντυπωσιακά κτίρια που την οριοθετούν, την Κρήνη 
των Τεσσάρων Ηπείρων, τον γοτθικό Καθεδρικό ναό του Σαν Τζούστο (San Giusto), την ελληνική εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου, όπου συνέλαβαν τον Ρήγα Φεραίο µε τους συντρόφους του και τους παρέδωσαν στους Τούρκους του 
Βελιγραδίου (1η ∆εκεµβρίου 1797) κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στη Βενετία. ∆ιανυκτέρευση.  
 
 
 
 
 



 
4η µέρα: Βενετία - Βερόνα - Σιρµιόνε - Μιλάνο  
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για τη ροµαντική Βερόνα, την πόλη των 
αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, 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. Συνεχίζουµε για το όµορφο µεσαιωνικό 
Σιρµιόνε, κτισµένο στο νότιο άκρο της λίµνης Garda, όπου και θα 
περπατήσουµε. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε έναν καπουτσίνο και 
συνεχίζουµε για την πρωτεύουσα της Λοµβαρδίας, το Μιλάνο, την οικονοµική 
πρωτεύουσα της Ιταλίας και το παγκόσµιο κέντρο µόδας. Τακτοποίηση σε 
ξενοδοχείο 4*.  ∆ιανυκτέρευση.  
 

 
5η µέρα: Μιλάνο - Αθήνα  
Πρωινή περιήγηση στην πόλη, κατά 
τη διάρκεια της οποίας θα δούµε το 
µεγαλύτερο γοτθικό κτίριο της χώρας, 
τον Καθεδρικό ναό (Ντουόµο), την 
περίφηµη σκεπαστή στοά Γκαλλερία 
Βιτόριο Εµµανουέλε Β΄, το νεοκλασικό 
θέατρο της Σκάλας του Μιλάνου και το 
µουσείο του. Αναχώρηση νωρίς το 
µεσηµέρι για το αεροδρόµιο και 
επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.  
 
 

 

 
 
 



ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::    

��  Οι ανωτέρω εκδροµές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν µε διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι 

από τα αναγραφόµενα   

� Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας. 

 
  

  

  
  

  

  

  
  

 
 
 
 
 
 

 
Φόροι αεροδροµίων, επίναυλοι καυσίµων, check points/φόροι πόλεων, parking: + € 250  

Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 µε AEGEAN  (ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα) 

 

ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι::  

� Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ µε AEGEAN AIRLINES  
 
 
 
 
 
 

� Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* 

� Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά  

� Εισιτήριο για το βαπορέτο την 1η µέρα  

� Μεταφορές, περιηγήσεις µε κλιµατιζόµενο πούλµαν, όπως αναγράφονται στο αναλυτικό πρόγραµµα 

� Αρχηγός-συνοδός του γραφείου µας  

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδροµείς έως 75 ετών  

� Φ.Π.Α. 

 

∆∆εενν  ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι::  

� Είσοδοι σε µουσεία και λοιπά αξιοθέατα, πέραν εκείνων που αναγράφονται στα περιλαµβανόµενα  

� Αχθοφορικά, φιλοδωρήµατα  

� Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραµµα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόµενο κλπ.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ΑΑννααχχώώρρηησσηη  
  

  

2277  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ      
  

  

  

~~    55  µµέέρρεεςς  

∆ίκλινο  645  

3ο άτοµο έως 12 ετών      545 

  

ΤΤιιµµήή  κκααττ΄́  άάττοοµµοο  

Μονόκλινο 845 

 

1η µέρα Α3 682    ΑΘΗΝΑ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ   10.00΄ - 11.15΄ 
 

 
Οι πτήσεις µας   

5η µέρα Α3 665    ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ 18.00΄ - 21.30΄ 



 



11..  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  
 

Για το διάστηµα 28/02/2021-28/02/2022, µε το ασφαλιστήριο Ταξιδιωτικής ασφάλισης της ERGO & 

INTERAMERICAN , ισχύουν τα εξής: 

 

ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ    
 

1. Απώλεια Ζωής από ατύχηµα έως 40.000€ 

2. Μόνιµη ολική ανικανότητα από ατύχηµα έως 10.000€ & Μόνιµη µερική ανικανότητα από ατύχηµα % X έως 

10.000€. 

3. Ιατροφαρµακευτικές εξωνοσοκοµειακές δαπάνες από ατύχηµα ή οξεία ασθένεια έως 8.000€. 

4. Νοσοκοµειακά έξοδα από ατύχηµα ή οξεία ασθένεια έως 14.000€. 

5α. Έξοδα αποστολής φαρµάκων έως 500€ σε περίπτωση που δεν µπορεί να τα προµηθευτεί τοπικά. 

5β. Βοήθηµα σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου ή ταυτότητας στο εξωτερικό έως 600€. 

6. Έξοδα επαναπατρισµού συνεπεία τραυµατισµού, οξείας ασθένειας, έως 10.000€. Καλύπτονται και τα 

έξοδα έως Β΄ βαθµού συγγένειας (έως ένα άτοµο) αν απαιτηθεί. 

7. Επιστροφή προκαταβολής σε περίπτωση αδυναµίας συµµετοχής στην οργανωµένη εκδροµή µε Group , 

λόγω τραυµατισµού, οξείας ασθένειας, νόσηση από COVID, θανάτου του ταξιδιώτη ή ατόµου έως Β΄ 

βαθµού συγγένειας, εφόσον υπάρχει εισαγωγή σε ιδιωτική Κλινική ή ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο έως 1500€ 

(Εξαιρούνται αποζηµιώσεις µε βεβαιώσεις από ιδιώτες Γιατρούς).  

8. Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης έως 5.000€ στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

προκύψει σοβαρό πρόβληµα υγείας ή θανάτου σε µέλη οικογένειας (τέκνα, γονείς, σύζυγοι, αδέλφια) στην 

Ελλάδα ή πυρκαγιάς σε κατοικία ή επαγγελµατική στέγη. 

9. Ηµερήσιο νοσοκοµειακό επίδοµα από οξεία ασθένεια ή ατύχηµα (έως 30 ηµέρες) κατ’ άτοµο 100€. 

10. Έξοδα Α΄ ανάγκης διατροφής-διαµονής-µεταφοράς λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 

4 ωρών έως 500€. 

11. Απώλεια Αποσκευών από δηµόσιο µεταφορικό µέσο. 

      Α. Ανά αποσκευή / ταξιδιώτη έως 700€. 

      Β. Ανά οικογένεια έως 1.000€. 

12. Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας έως 1500€. 

13. Έξοδα για νοµική υποστήριξη έως 3.000€. 

14. Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης (πάνω από 4 ώρες έως 100€ / πάνω από 24 ώρες έως 450€). 

15. Μεταφορά σωρού ανά ταξιδιώτη έως 8.500€. 

16. Προσωπική Αστική Ευθύνη Ταξιδιώτη Σωµατικές Βλάβες / Υλικές Ζηµίες / Οµαδικό Ατύχηµα έως 10.000€ 

/ 10.000€ / 10.000€. 

 

** Για ταξίδια αξίας 1501 € και άνω καθώς και τα ατοµικά ταξίδια υπάρχει ειδικός τιµοκατάλογος, µε 

τις χρεώσεις και αναλυτικά τις παροχές.  

 

 

 

 



22..  ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ      
 

1α. Καλύπτονται άτοµα που δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. 

1β. Για ηλικίες άνω των 75 ετών ισχύουν τα εξής: 

- Έξοδα επαναπατρισµού µόνον από ατύχηµα ή θάνατο. 

- Απώλεια αποσκευών. 

- Προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη. 

- Έξοδα Α΄ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών. 

- Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβληµα 

υγείας σε µέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα. 

- Επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναµίας συµµετοχής στην εκδροµή 
λόγω θανάτου ή σοβαρού συµβάντος σε Β΄ βαθµού συγγένεια. Η εξαίρεση θα υφίσταται για οποιοδήποτε 
συµβάν αφορά τον ίδιο. 
- Θάνατος από ατύχηµα. 

- Μόνιµη Ολική ανικανότητα από ατύχηµα. 

- Μόνιµη µερική ανικανότητα από ατύχηµα % επί του ασφαλισµένου κεφαλαίου ανά άτοµο. 

2. Οξεία ασθένεια θεωρείται κάθε αρρώστια ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχηµα και που δεν 

προϋπήρχε και εµφανίστηκε στη διάρκεια του ταξιδιού. 

3. Η παροχή επιστροφής της προκαταβολής δίδεται ή µε την προσκόµιση νοσοκοµειακών παραστατικών ή, 
εφόσον δεν υπάρχει νοσοκοµειακή περίθαλψη, βεβαίωση από τον ιατρό της εταιρίας. 
 
4. Για τις παροχές εξωνοσοκοµειακών & νοσοκοµειακών δαπανών καθώς και των εξόδων επαναπατρισµού 
απαιτούνται πρωτότυπα παραστατικά. 
 
5. Καλύπτονται κατ’ εξαίρεση απαιτήσεις από Τροµοκρατικές ενέργειες µόνο για τα νοσοκοµειακά-
εξωνοσοκοµειακά έξοδα και επαναπατρισµό. 
 

6. Ως προϋποθέσεις για την αποζηµίωση από αίτια σοβαρού τραυµατισµού ή ασθένειας, ορίζονται οι κάτωθι 
εναλλακτικά περιπτώσεις: 
- Νοσηλεία σε ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκοµείο κατ’ ελάχιστο για µία διανυκτέρευση. 

- One Day Clinic-One Day Surgery - Αυθηµερόν νοσηλεία για επεµβάσεις-αποθεραπεία σε ιδιωτική κλινική & 

κρατικό νοσοκοµείο. 

- Παροχή πρώτων βοηθειών για κατάγµατα και σοβαρούς τραυµατισµούς σε εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικής 
κλινικής ή κρατικού νοσοκοµείου. 
 
- Η Νοσηλεία ή One Day Clinic θεραπεία, ή παροχή πρώτων βοηθειών θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί 
από την 30η µέρα της προγραµµατισµένης αναχώρησης έως την ηµέρα αναχώρησης. 
 

- Εξαιρούνται της δυνατότητας αποζηµιώσεως, απαιτήσεις µε γνωµατεύσεις-βεβαιώσεις από ιδιώτη ιατρό. 

7. Για την αντιµετώπιση περίπτωσης ασθένειας κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συνιστούµε στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή µε τον ασφαλιστικό τους φορέα για την έκδοση της 
"Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας", η οποία ωστόσο είναι προαιρετική. 
 

Συνιστούµε ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες µια προαιρετική ασφάλιση µε τις καλύψεις και τα ποσά που 
επιθυµούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχηµάτων, αποσκευών κτλ., δεδοµένου ότι οι διεθνείς συµβάσεις 
περιορίζουν τις ευθύνες των µεταφορέων, την οποία µπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία µας µε 
κόστος ειδικά διαµορφωµένο για αυτούς 
 

 


