
 

« Ταξίδι βγαλμένο από ταινία » 

 

ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ – ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ  
 

ΣΤΡΕΖΑ – ΛΙΜΝΗ ΜΑΤΖΟΡΕ – ΛΙΜΝΗ ΚΟΜΟ  
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ (SAINT MORITZ) - ΜΙΛΑΝΟ 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 7ΗΜΕΡΗ 24 – 30/10/22 

 
 

           
 

 
Ένα υπέροχο ταξίδι στην εκπληκτικής ομορφιάς περιοχή της Βόρειας Ιταλίας. Λίμνες, δάση . 
κάστρα, συναρπαστικές παραλίμνιες και ορεινές διαδρομές, αλπικά χωριά, προσφέρουν ότι 

μπορεί κανείς να συνοψίσει ως « σύντομη αναζωογονητική απόδραση από την 
καθημερινότητα». Η λίμνη Ματζόρε με τα πανέμορφα νησάκια, η λίμνη Κόμο με την απαράμιλλη 

ομορφιά, αγαπημένο καταφύγιο ποιητών , μουσικών και ερωτευμένων, κομψά θέρετρα 
αλπινισμού, η οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας και πόλη της μόδας το Μιλάνο, 
ολοκληρώνουν το παζλ του ταξιδιού .  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

Ημέρα 1η: ΠΑΤΡΑ– ΠΛΟΙΟ  Συγκέντρωση στο νέο λιμάνι της Πάτρας ώρα 15:00. Ταξτοποίηση 

αποσκευών στο λεωφορείο, συνάντηση με τον αρχηγό, διεκπαιρέωση ρλέφχου, επιβίβαση στο 

πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες, απόπλους. Διαν/ση εν πλω .  

Ημέρα 2η: ΑΝΚΟΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ (440χλμ)  Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνας 16:30 (τοπική ώρα) , 

αποβίβαση και άμεση αναχώρηση μέσω του αυτοκινητόδρομου για την περιοχή του Μιλάνου με 

ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, διαν/ση.  

 

Ημέρα 3η: ΣΤΡΕΖΑ – ΛΙΜΝΗ ΜΑΤΖΟΡΕ – ΙΖΟΛΑ ΜΠΕΛΑ (100χλμ Χ 2)  Η ημέρα μας 
είναι αφιερωμένη στη λίμνη Ματζόρε και τα πανέμορφα νησάκια της. Θα φτάσουμε στην 

κοσμοπολίτικη Στρέζα, το φημισμένο κομψό θέρετρο στις όχθες τη λίμνης, για να 
περπατήσουμε , να την εξερευνήσουμε και να χαλαρώσουμε με ένα καφέ απολαμβάνοντας την 
υπέροχη θέα. Στη συνέχεια με καραβάκι (έξοδα εξ ιδίων) επίσκεψη στα νησάκια Ιζολα Μπέλα και 

Ίζολα Μάντρε με τα εντυπωσιακά μπαρόκ παλάτια του 17ου αιώνα , τους καταπληκτικούς 
βαθμιδωτούς κήπους και την εξαιρετική θέα της αριστοκρατικής οικογένειας Μπορομέε που έχει 
αφήσει το στίγμα της σε όλα τα σημεία της λίμνης. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας, διαν/ση.  
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Ημέρα 4η: ΤΙΡΑΝΟ – ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ – SAINT MORITZ (170χλμ Χ 2)   Μία ακόμα πολύ 
ενδιαφέρουσα ημέρα με τη μαγεία των Ελβετικών Άλπεων μας περιμένει. Αναχώρηση νωρίς το 
πρωί 06:00 για το Τιράνο απ΄όπου θα πάρουμε το τρένο (έξοδα εξ ιδίων) για το παγκοσμίου 

φήμης θέρετρο St. Moritz. Διασχίζοντας πανέμορφα τοπία και αλπικά χωριουδάκια θα φτάσουμε 
στο φημισμένο θέρετρο πάνω στις Ελβετικές Άλπεις στα 1600 μέτρα , που περιβάλλεται από 
λίμνη. Αρχικά ήταν μικρό χωριό με ιαματικές πηγές γνωστές από τους μεσαιωνικούς χρόνους. 

Άρχισε σιγά σιγά να εξελίσσεται σε χειμερινό θέρετρο από τον 19ο αιώνα και σήμερα είναι από 
τα πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα για σκι τον χειμώνα και πεζοπορία το καλοκαίρι. Παραμονή 

περίπου τρεισήμισι ώρες για βόλτες , φωτογραφίες, φαγητό. Επιστροφή με το τρένο στο Τιράνο 
και κατόπιν με το πούλμαν επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διαν/ση.  Για όσους δεν 
ακολουθήσουν ελεύθερη μέρα ή βόλτα στο Μιλάνο.  
 

Ημέρα 5η: ΛΙΜΝΗ ΚΟΜΟ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ – ΜΙΛΑΝΟ (80χλμ Χ 2) Πρωινό και αναχώρηση 
για την λίμνη και την πόλη του Λουγκάνο, φωλιασμένη ανάμεσα στις απότομες πλαγιές των 

Άλπεων. Περπατήστε κατά μήκος της λίμνης και απολαύστε ένα καφεδάκι. Στη συνέχεια θα 
βρεθούμε στη πόλη και την ομώνυμη λίμνη του Κόμο. Θα περπατήσουμε στην Via Cavour , 
στην κεντρική πλατεία με τα καφέ και τα εστιατόρια, στα σοκάκια της παλιάς πόλης και θα 

δούμε τον Καθεδρικό ναό. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και φαγητό. Το απόγευμα μας θα το 
αφιερώσουμε στη πόλη της μόδας, όπου θα δούμε την πλατεία Ντουόμο με τη Γοτθική 
Μητρόπολη, τη περίφημη Σκάλα, τη Γκαλερία Βιτόριο Εμμανουέλε. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα 

στις κομψές βιτρίνες ή shopping στα πολυκαταστήματα. Δείπνο (δώρο του γραφείου μας ) σε 
τοπικό εστιατόριο, επιστροφή στο ξεν/χείο μας, διαν/ση.  
 

Ημέρα 6η: ΜΙΛΑΝΟ – ΑΝΚΟΝΑ (440χλμ)   Απολαύστε το πρωινό σας και κατόπιν 
τακτοποίηση αποσκευών στο πούλμαν και αναχώρηση για την Ανκόνα. Άφιξη , διατυπώσεις 
ελέγχου, επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες, απόπλους. Το βράδυ θα δειπνήσουμε 

στο εστιατόριο του πλοίου  όλοι μαζί (δώρο του γραφείου) και θα ανταλλάξουμε απόψεις και 
φωτογραφίες από αυτό το συναρπαστικό ταξίδι. Διαν/ση.  
 

Ημέρα 7η : ΠΑΤΡΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ταξιδεύοντας στην Αδριατική και το Ιόνιο , 
ξεκουραζόμαστε και αναπολούμε όσα είδαμε και ζήσαμε στο ταξίδι μας. Άφιξη στο λιμάνι της 
Πάτρας νωρίς το απόγευμα , αποβίβαση.  

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής στη σειρά των επισκέψεων χωρίς 

βέβαια παραλείψεις 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για την συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η ταυτότητα νέου τύπου (με αγγλικούς 

χαρακτήρες) με έκδοση 2008 και μετά ή και το ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ το οποίο και θα 
πρέπει να μας προσκομίζεται κατά την επικύρωση κρατήσεων για συμπλήρωση στοιχείων σε 
καταστάσεις που είναι απαραίτητες για τα σύνορα. 

 
 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 585,οο€  

 

Επιπλέον επιβάρυνση μονόκλινου κατόπιν ζήτησης : 160,οο€  
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Η ανωτέρω τιμή ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 

 Μεταφορές και περιηγήσεις με το πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα 
 Διόδια αυτοκινητοδρόμων - παρκιν Ιταλίας 
 Εισιτήρια πλοίου επιβατών σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) Πάτρα 

- Ανκόνα - Πάτρα με Superfast ferries 

 Εισιτήριο πλοίου για το λεωφορείο  
 Τέσσερις διαν/σεις (4) σε επιλεγμένα ξεν/χεία 4*(περιοχή Μιλάνου) 

 Τέσσερα (4) πρωινά σε μπουφέ 
 Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου  
 Φ.Π.Α 24% 

 Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης 

 Ενημερωτικό έντυπο 

ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : Δύο φαγητά (1) δείπνο σε εστιατόριο 

στο Μιλάνο & (1) δείπνο στο πλοίο στην επιστροφή 

 

Δεν περιλαμβάνει : Εισόδους μουσείων , χώρων , φόρο διαν/σης στα ξεν/χεία,  ποτά στα φαγητά, 
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, το εισιτήριο για το Αλπικό τρένο, checking point πόλεων 15€ κατ’ άτομο , 
ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και γενικά ότι ρητά δεν αναγράφεται στα 

περιλαμβανόμενα. 

 
 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΜΠΙΝΩΝ  
Εάν κάποιος επιθυμεί δίκλινη ή άλλη κατηγορία καμπίνα, πρέπει να ενημερώσει το 
γραφείο έγκαιρα για να την εξασφαλίσει και ισχύουν οι παρακάτω διαφορές :  

 Για ΑΒ2 καμπίνα (δίκλινη εσωτερική πάνω – κάτω κρεβάτια) 60€ ανά άτομο 
(30€ Χ 2 )  

 Για Α2 καμπίνα (δίκλινη εξωτερική 2 κάτω κρεβάτια) 70€ ανά άτομο (35€ Χ 2) 

 Για ΑΒ3 καμπίνα (τρίκλινη εσωτερική 2 κάτω κρεβάτια συν 1 πάνω) 34€ ανά 
άτομο (17€ Χ 2)  

 Για Α4 καμπίνα (τετράκλινη εξωτερική 2 κάτω & 2 πάνω κρεβάτια) 30€ ανά 
άτομο (15€ Χ 2)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τα 

παρακάτω :  

 

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής ποσού 

200,οο€ κατ’ άτομο σε μετρητά ή απευθείας κατάθεση του ποσού στους 

τραπεζικούς λογαριασμούς του γραφείου των τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ & 

ALPHA BANK έως 2/10/22. 

 

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 18/10/22 υποχρεωτικά είτε με 

μετρητά είτε με πιστωτική – χρεωστική κάρτα διότι σύμφωνα με το νέο 

φορολογικό κώδικα τα πάντα θα πρέπει να φαίνονται προεξοφλημένα  

πριν την αναχώρηση οποιασδήποτε εκδρομής.   

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!Πέραν από αυτή την ημερομηνία δεν δεχόμαστε κάρτες χρεωστικές ή 

πιστωτικές ή πληρωμές μέσω e-banking καθαρά για διαδικαστικούς λόγους  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για να μπορέσετε να συμμετέχετε στην εκδρομή θα πρέπει να γίνεται 

χρήση μάσκας υποχρεωτικά. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα λεωφορεία μας έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως 

απολύμανση, καθαριότητα, αερισμός τα οποία θα επαναλαμβάνονται τακτικά κατά τη διάρκεια 

του ταξιδιού όπως και επίσης διαθέτουν κλιματισμό και εισερχόμενου αέρα από το εξωτερικό 

περιβάλλον και όχι ανακυκλώμενο από το εσωτερικό περιβάλλον.  

 

 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία προπληρώνονται από το γραφείο  και 

δεν δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο (ακόμη και υγείας ) γι’ αυτό και σας παραθέτουμε 

παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις ακύρωσης : 

  
 Για ακύρωση από 7/10/22 έως 15/10/22 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 

200,οο€ κατ’ άτομο 
 Για ακύρωση από 16/10/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της εκδρομής 

υπάρχουν ακυρωτικά 100% και θα πρέπει να καταβληθεί στο γραφείο 
εξολοκλήρου το ποσό συμμετοχής της εκδρομής εκτός και  ο πελάτης 
αντικαταστήσει τις θέσεις με δικά του άτομα. 

 
Η επικύρωση συμμετοχής με προκαταβολή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του γραφείου 

μας σημαίνει ταυτόχρονα την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων συμμετοχής και των γενικών 

παρατηρήσεων που ισχύουν για τα οργανωμένα ταξίδια. Θα τους βρείτε αναρτημένους στην 

ιστοσελίδα μας www.georgadastravel.gr και επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε από το γραφείο 

μας. 

 

 

Διεύθυνση : Φιλοποίμενος 12 (1ος όροφος) 

Τηλέφωνα : 2610221947 & 274807 

Site: www.georgadastravel.gr – Mail: info@georgadastravel.gr 

http://www.georgadastravel.gr/
http://www.georgadastravel.gr/

