ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ GRANDE FINALE
TOY ΒΕΝΕΤΣΑΝΙΚΟY ΚΑΡΝΑΒΑΛΙOY!
6 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: ΑΠΟ 02 ΕΩΣ 07/3/2019
1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ / ΠΛΟΙΟ
Αναχώρηση 11:00 από Αθήνα για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση στάση,
τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους ( 17:30 ) για Ανκόνα, διαν/ση εν πλώ.
2Η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΚΟΝΑ - MEΣΤΡΕ
Άφιξη στο λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ και άμεση αναχώρηση για ΜΕΣΤΡΕ, με ενδιάμεση
στάση, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διαν/ση.
3Η ΗΜΕΡΑ: EKΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ & ΤΟ ΠΟΡΤΟ ΠΙΚΟΛΟ
Πρωινό και εκδρομή στην Τεργέστη με τα κομψά νεοκλασικά κτίρια που μαρτυρούν το
αυστριακό παρελθόν της. Ο καθεδρικός ναός της, οι πλατείες της, τα κομψά νεοκλασικά
κτίρια, το Ρωμαϊκό Θέατρο, δίνουν στη πόλη τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό της χαρακτήρα.
Επόμενος σταθμός μας, το γραφικό Porto Piccolo, το λεγόμενο μικρό «Μόντε
Κάρλο».Επιστροφή στο ΜΕΣΤΡΕ, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΝΕΤΣΑΝΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ // GRANDE FINALE
Μετά το πρωινό θα φθάσουμε με το λεωφορείο μας για το Tronchetto, από όπου θα
πάρουμε το Βαπορέτο για την πλατεία του Αγ. Μάρκου, για να γνωρίσουμε την πόλη με τα
118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες, την πατρίδα του Καζανόβα και του
ταξιδευτή Μάρκο Πόλο, η ίδρυση της οποίας χρονολογείται στον 5ο αιώνα. Η γέφυρα των
Στεναγμών, ο Πύργος του Ρολογιού, η βασιλική του Αγίου Μάρκου και η πλατεία με το
παλάτι των Δόγηδων, θα μας ενθουσιάσουν. Χρόνος ελεύθερος να περιπλανηθούμε
προαιρετικά με γόνδολες στα κανάλια της πόλης, να απολαύσουμε τον καφέ μας στο
πασίγνωστο καφέ Φλοριάν, να δούμε τις περίφημες βενετσιάνικες μάσκες και να
θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη γιορτή του καρναβαλιού, με την μεγάλη παρέλαση των
καρναβαλιστών αλλά και το Grande finale, όπου καίγεται ο καρνάβαλος και επαναλαμβάνεται
το έθιμο του Πετάγματος του Αγγέλου από το καμπαναριό του Αγίου Μάρκου. Αργά το
απόγευμα, αφού οι εκδηλώσεις σηματοδοτούν το τέλος του φετινού καρναβαλιού της
Βενετίας, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και διανυκτέρευση.

5Η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΝΕΤΙΑ – ΑΝΚΟΝΑ
Νωρίς το πρωί γεμάτοι εικόνες και αναμνηστικά, κατευθυνόμαστε μέσω ΜΠΟΛΟΝΙΑΣ για
το λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ. Τακτοποίηση στο πλοίο νωρίς το μεσημέρι και απόπλους για
ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλω.
6Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ- ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στο λιμάνι ΠΑΤΡΑΣ το μεσημέρι και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ:
ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
375 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 60 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
 Διαμονή, (3) διαν/σεις, στο ξενοδοχείο ALBATROS 4*, στο ΜΕΣΤΡΕ.
 Τρία πρωινά σε μπουφέ.
 Εισιτήρια πλοίων σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες με WC (AB4).
 Έμπειρο συνοδό.
 Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α.
 ΔΩΡΟ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΕΙΠΝΑ (MENU τριών πιάτων)
 ΔΩΡΟ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΟΡΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ
ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΗΝ 4Η ΗΜΕΡΑ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Είσοδοι σε Μουσεία - αρχαιολογικούς χώρους.
 Φόροι ξενοδοχείων και Check point 20 € ανά άτομο.
 Ποτά στα προσφερόμενα δείπνα.
 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα και τις παροχές του η
αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό.

