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ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 

ΒΕΝΕΤΙΑΣ  
" Μια εμπειρία που πρέπει να ζήσετε" 

6ήμερη οδική : 13 έως 18 Φεβρουαρίου 

ΒΕΡΟΝΑ –  ΜΕΣΤΡΕ - ΒΕΝΕΤΙΑ  

(SHOW ΦΟΡΕΣΙΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ & 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΝΗΣΑΚΙ ΜΠΟΥΡΑΝΟ) 

Αυτό που θα νιώσετε φτάνοντας στη Βενετία την περίοδο του καρναβαλιού δεν 
περιγράφετε με λόγια. Οι δρόμοι, τα στενά και οι πλατείες της Γαληνότατης γεμίζουν 

χρώματα από τις εντυπωσιακές στολές των ντόπιων, μουσικές και ατελείωτες ευκαιρίες 
διασκέδασης. Αυτή η διάχυτη ενέργεια θα σας συνεπάρει! Όπου κι αν κοιτάξετε, από 
την πλατεία του Αγίου Μάρκου και το ιστορικό καφέ Florian μέχρι το Palazzo Ducale, η 

Βενετία έχει μεταμορφωθεί σε μια ατελείωτη θεατρική σκηνή, προσφέροντάς σας ένα 
μοναδικό θέαμα. Στο δρόμο, σίγουρα θα συναντήσετε μαρκήσιους, ντόμινο και 
αρλεκίνους, ενώ είναι θέμα χρόνου να μπείτε κι εσείς στον πειρασμό να φορέσετε μια 

παραδοσιακή βενετσιάνικη μάσκα και να αναμειχθείτε με το πλήθος της πόλης που ζει 

σε ρυθμούς καρναβαλιού! 

Ημέρα 1η 13/2: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ – ΚΑΡΑΒΙ ΑΠΟΠΛΟΥΣ Συγκέντρωση  με τις 
αποσκευές μας στο Νέο λιμάνι της Πάτρας 14:30 . Τακτοποίηση αποσκευών στο πούλμαν, 
επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Διαν/ση 

εν πλω 

Ημέρα 2η 14/2 : ΑΝΚΟΝΑ – ΒΕΡΟΝΑ – (ΜΕΣΤΡΕ) ΒΕΝΕΤΙΑΣ  Άφιξη 16:30 στην Ανκόνα, 

επιβίβαση στο πούλμαν και πρώτη μας επίσκεψη θα είναι στη σαγηνευτική πόλη που γέννησε τον 

μεγαλύτερο έρωτα όλων των εποχών, την ρομαντική Βερόνα. Σύντομη περιήγηση σε μια από τις 

πιο γοητευτικές πόλεις του Μεσαίωνα, τη Βερόνα με τη συναρπαστική ιστορία, τους θρύλους, τους 

κήπους και τα υπέροχα μνημεία της. Το ιστορικό κέντρο της πόλης αποτελεί υπόδειγμα 
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περιτειχισμένης πόλης και όπου σήμερα έχει ενταχθεί στο δίκτυο μνημείων Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco. Στην συνέχεια θα καταλήξουμε στο  ξενοδοχείο μας  στην 

περιοχή του Μέστρε  στην Ηπειρωτική Βενετία  . Διαν/ση. 

Ημέρα 3η 15/2 : ΞΕΝΑΓΗΣΗ - SHOW  &  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ Πρωινό και 

αναχώρηση για την πόλη των δόγηδων και των καναλιών, 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. θα έχουμε την ευκαιρία για 

ξενάγηση της πανέμορφης Βενετίας αλλά και την παρακολούθηση του Καρναβαλιού. Μεταφορά με 

βαπορέττο (έξοδα εξ ιδίων). 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, το Καμπανίλε το 

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

την διάσημη γέφυρα των στεναγμών. Στην συνέχεια θα είστε ελεύθεροι για φαγητό, βόλτες αλλά 

και παρακολούθηση διαγωνισμού κουστουμιών μέσα σε ένα πολύχρωμο περιβάλλον με αρλεκίνους, 

καζανόβες και μαρκησίες στην Πλατεία Αγ. Μάρκου. Αξέχαστες εικόνες που θα μείνουν χαραγμένες 

στο μυαλό, οι γόνδολες στολισμένες με λουλούδια και φαναράκια καθώς επίσης οι 

φαντασμαγορικές χειροποίητες μάσκες και κουστούμα. Μετά από προκαθορισμένη  ώρα 

αναχώρηση για επιστροφή στο ξεν/χείο μας στο Μέστρε. Διαν/ση 

 Ημέρα 4η 16/2 :  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ SHOW ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ – ΜΟΥΡΑΝΟ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
ΓΥΑΛΙΟΥ) ΚΑΙ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΑΝΟ   Πρωινό και μετάβαση στην 
Πλατεία του Αγ. Μάρκου με Βαπορέττο. Ελεύθεροι να απολαύσετε τις εκδηλώσεις στην πλατεία 
του Αγ. Μάρκου με διαγωνισμό κουστουμιών και να θαυμάσετε τις φαντασμαγορικές στολές . 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. Τέλος θα καταλήξουμε σε ένα από 
τα εναπομείναντα εργαστήρια κατασκευής του διάσημου 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 όπου θα θαυμάσετε στολισμένες γόνδολες να παρελαύνουν στα κανάλια με ιδιαίτερες 

στολές και καμουφλάζ. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

Ημέρα 5η 17/2 : Πρωινό και αναχώρηση  06.30 για το λιμάνι της Ανκώνας πλημμυρισμένοι από 
τις πολύχρωμες εικόνες του καρναβαλιού της Βενετίας. Άφιξη, τακτοποίηση στις καμπίνες και 

απόπλους 13:30. Διαν/ση εν πλω  

Ημέρα 6η 18/2 : Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας περίπου 14:30. 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος σε 

περίπτωση που κριθεί σκόπιμο προς όφελος των ταξιδιωτών.  

 



ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για την συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η  ελληνική ταυτότητα 
δεκαπενταετίας 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 το ταξίδι. Προσοχή! Σε περίπτωση που έχει 

παρέλθει 15ετία της ταυτότητας θα πρέπει να βγάλετε καινούρια η οποία βγαίνει άμεσα 

σε μια ημέρα. 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο : 445,οο€  

Επιπλέον χρέωση μονόκλινου κατόπιν ζήτησης και εφόσον υπάρχει 

διαθέσιμο : 80,οο€ (Αφορά μόνο το δωμάτιο στο ξεν/χείο – δεν διατίθεται 

μονόκλινη καμπίνα) 

 Η τιμή περιλαμβάνει : 

 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Superfast Ferries: Πάτρα  - Ανκόνα - 
Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με w/c και ντουζ(ΑΒ4) 

 Μεταφορές και μετακινήσεις  με το πούλμαν σύμφωνα με το 
πρόγραμμα. 

 Διαμονή στo επιλεγμένο ξενοδοχείο 3* Superior  CAMPANILE VENICE 
MESTRE σε εξαιρετική τοποθεσία στο Μέστρε της Βενετίας 

 Τρία πρωινά σε μπουφέ 

 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα της εκδρομής. 

 Checking point Βενετίας (2ημέρες) 
 Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. 
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 

 Φ.Π.Α. 

Δεν περιλαμβάνονται : Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. 
Ποτά, φαγητά.  Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείου το άτομο τη βραδιά (2,40€ X 3 = 7,2€) πληρωτέα 
απευθείας στο ξεν/χείο με την άφιξη του γκρουπ. Το συνολικό κόστος για την μετακίνηση της 3ης 

& 4ης  ημέρας Τρονκέττο - Αγ. Μάρκος – Τρονκέττο (Βαπορέττο) & της μίνι κρουαζιέρα στα 
νησάκια Μουράνο & Μπουράνο (περίπου 50,οο€). Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο  και γενικά οτιδήποτε δεν αναφέρεται ως περιλαμβανόμενο στην τιμή του 

προγράμματος 

Αναβάθμιση καμπινών κατ’ άτομο με επιστροφή κατόπιν ζήτησης & εφόσον υπάρχει 

διαθέσιμη 

Διαφορά δίκλινης εσωτερικής (ΑΒ2)       65€ 

Διαφορά δίκλινης εξωτερικής (Α2)          75€ 

Παρατήρηση! Στην περίπτωση των 4κλινων καμπινών οι γυναίκες πάνε με τις γυναίκες και οι 
άντρες με τους άντρες εκτός και αν υπάρχει μια παρέα 4 ατόμων η 2 ζευγαριών που θέλουν να 
κοιμηθούν μαζί. Επίσης οι καμπίνες είναι όλες στο ίδιο επίπεδο δεν υπάρχουν υπόγειες καμπίνες 

όλες βρίσκονται στον ίδιο όροφο είτε είναι εσωτερικές είτε εξωτερικές. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ :  

Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τα παρακάτω : 

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής 

ποσού 200,00€ κατ’ άτομο έως 14/1/23.   

 

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 3/2/23 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 οποιαδήποτε εκδρομής.  

 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία και ιδιαίτερα στο εξωτερικό 

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 16/1 έως 23/1/23  υπάρχει κράτηση της 

προκαταβολής 200,οο€ κατ’ άτομο 

 Για ακύρωση από 24/1/23 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 αν ο ίδιος ο πελάτης αντικαταστήσει την θέση του με άλλο άτομο  

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. 
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