Καρναβάλι Βενετίας 2018
Ζήστε τη µαγεία του διασηµότερου καρναβαλιού!
Καρναβάλι Βενετίας 2018
* Στο βενετσιάνικο Καρναβάλι συµµετέχει όλη η πόλη και το καρναβάλι <καλύπτεται>
τηλεοπτικά από δίκτυα όλου του κόσµου
* Το καλύτερο µέρος για να δείτε το καρναβάλι είναι σίγουρα στην πλατεία του Αγίου Μάρκου,
ιδανικό για να <τραβήξετε> ωραίες φωτογραφίες
* Ανεβείτε στο Campanile ύψους 98,6 µ για να δείτε την Βενετία από ψηλά
* Πιείτε ένα Prosecco στο Florian για να αισθανθείτε όπως ο Ναπολέοντας
* Επισκεφθείτε το εργαστήριο Ca’ Macana, όπου αγόρασε ο Stanley Kubric τις µάσκες για την
Eyes Wide Shut
* Επισκεφθείτε το casino της Βενετίας, που από το 1638 αποτελεί το πρώτο «σπίτι» τυχερών
παιχνιδιών στον κόσµο

1η ηµέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΕΣΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Μακεδονία και πτήση για Μπρέσια. Άφιξη και επιβίβαση στο
λεωφορείο. Ξεκινάµε τη διαδροµή παράλληλα µε τις Ιταλικές Άλπεις µε κατεύθυνση το
διαµέρισµα της Βένετο. Στάση στην ερωτική πόλη της Βερόνα όπου θα ξεκινήσουµε τη
περιήγηση µας από τη πλατεία Bra µε την 3η µεγαλύτερη αρένα στο κόσµο χωρητικότητας
30.000 ατόµων χτισµένη το 30 µ.Χ να αποτελεί το σύµβολο της πόλης. Στη συνέχεια θα
διασχίσουµε το κεντρικό πεζόδροµο Via Mazzini για να καταλήξουµε στο πολιτικό και
οικονοµικό κέντρο της πόλης στη Piazza delle Erbe για να θαυµάσουµε τη πλατεία των Βοτάνων
και τους τάφους της οικογένειας Scaligeri, δείγµατα µοναδικού γοτθικού στυλ. Στη συνέχεια θα
δούµε το πανδοχείο που αποτέλεσε πηγή έµπνευσης για τον Σαιξπηρ για να γράψει το
µυθιστόρηµα του Ρωµαίου και της Ιουλιέτας. Θα δούµε το µπαλκόνι και τον προαύλιο χώρο που
ξεχωρίζει το άγαλµα της πρωταγωνίστριας. Στη συνέχεια µετάβαση στη Πάδοβα. Μια πόλη που
σαγηνεύει κάθε επισκέπτη µε την µεσαιωνική ιστορία της και τους φρενήρης ρυθµούς της.
Ξεχωρίζει το ιστορικό της κέντρο µε τη 2η µεγαλύτερη πλατεία στην Ευρώπη, το Prato della
Valle, ο καθεδρικός του Sant Antonio και η Piazza dei Signori καθώς και το πανεπιστήµιο της
που χρονολογείται από το 1222. Στη συνέχεια µετάβαση στο ξενοδοχείο µας στην ευρύτερη
περιοχή. Για το βράδυ σας προτείνουµε µια βόλτα στο µεγάλο κανάλι της Βενετίας που θα σας
µείνει αξέχαστη. Θα επιβιβαστούµε σε πλεούµενα σκάφη για να απολαύσουµε τα ιστορικά κτίρια
που απορρέουν άµεσα από το νερό µε τις αντανακλάσεις τους να µας µαγεύουν κατά µήκος του
Canal Grande, του µεγαλύτερου και συγχρόνως πιο σηµαντικού καναλιού της Βενετίας καθώς
επίσης και τη γέφυρα Rialto που ενώνει τις περιοχές του Σαν Πόλο και του Αγίου Μάρκου να
αποτελεί τη µεγαλύτερη γέφυρα της Βενετίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

2η ηµέρα: ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
Πρωινό και µετάβαση στο ιστορικό κέντρο της Βενετίας µε τα βαπορέτα για να απολαύσουµε το
µοναδικό καρναβάλι της µε χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Πλούσια χρώµατα, γοητευτικά
κοστούµια, µεταµφιέσεις που ξεχωρίζουν µας περιµένουν για να ζήσουµε αυτή τη γιορτή όπως
ποτέ άλλοτε. Θα παρακολουθήσουµε τον διαγωνισµό για την πιο όµορφη µάσκα του
Καρναβαλιού στη κεντρική πλατεία του Αγίου Μάρκου, παρελάσεις και θα ζήσουµε σαν ντόπιοι

ανάµεσα σε αρλεκίνους, καζανόβες, ∆όγηδες, ντόµινα, βαρόνους και µαρκίσιους. Χρόνος
ελεύθερος για βόλτα µε γόνδολες στα στενά της πόλης για µια αίσθηση µοναδική όπως είναι και
η οµορφιά της Βενετίας ή να επισκεφτείτε το Palazzo Ducale, το πιο όµορφο παλάτι γοτθικής
αρχιτεκτονικής που αποτέλεσε την κατοικία των ∆όγηδων και ξεχωρίζει η όψη του σε κάθε
επισκέπτη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση.

3η ηµέρα: ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το κόσµηµα της Σλοβενίας τη Λιουµπλιάνα. Αφού διασχίσουµε το
διαµέρισµα Φριούλι της Ιταλίας και τη πόλη της Τεργέστης θα περάσουµε στη Σλοβενία για να
γνωρίσουµε τη πρωτεύουσα της. Θα περπατήσουµε στα πλακόστρωτα δροµάκια της πόλης κατά
µήκος του ποταµού Λιουµπλιάνιτσκα, θα περάσουµε από τη τριπλή γέφυρα Tromostovje, θα
δούµε το καθεδρικό ναό του Ευαγγελισµού, τη πλατεία Πρέσερν, τη γέφυρα του ∆ράκου και το
∆ηµαρχιακό µέγαρο. Χρόνος ελεύθερος στη πόλη για τη πλούσια αγορά της και τα πανέµορφα
καφέ της. Όσοι επιθυµούν µπορούν µε τελεφερίκ να ανέβουν στο κάστρο της πόλης για µια
ανεπανάληπτη θέα. Αργά το απόγευµα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ηµέρα: ΜΙΛΑΝΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την οικονοµική πρωτεύουσα της Ιταλίας, το Μιλάνο. Στην περιήγησή
µας θα δούµε το κάστρο των Σφόρτσα, τον περίφηµο Καθεδρικό Ναό (Ντουόµο), την κοµψή
στοά Βιττόριο Εµµανουέλε και την πιο διάσηµη λυρική σκηνή του κόσµου, ο ναός της όπερας τη
«Σκάλα του Μιλάνου». Χρόνος ελεύθερος για αγορές. Επισκεφτείτε τον εµπορικό παράδεισο της
Βία Μοντεναπολεόνε όπου δεσπόζουν οι επιβλητικές βιτρίνες των Cucci, Prada και πολλών
άλλων ιταλικών και µη κολοσσών της υψηλής ραπτικής και των κοσµηµάτων. Το ίδιο σκηνικό
ξετυλίγεται και στην παράλληλη Via della Spiga, έναν από τους πιο γνωστούς προορισµούς για
τα επονοµαζόµενα ψώνια στο Μιλάνο. Πριν τη µετάβαση µας στο αεροδρόµιο για τη πτήση της
επιστροφής θα σταµατήσουµε σε εµπορικό χωρίο, τα λεγόµενα Outlet για ψώνια σε πραγµατικά
χαµηλές τιµές.
∆υνατότητα ενοικίασης κουστουµιών
Περιλαµβάνονται
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια µε επιστροφή
∆ιαµονή στο ξενοδοχείο Antony 4*
∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Έµπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου
Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελµατικής ευθύνης

∆εν περιλαβάνονται:
Φόροι αεροδροµίου, είσοδοι µουσείων & θεαµάτων, τοπικοί φόροι πόλεων, Βαπορέτα Βενετίας
και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.

