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SUPER ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

6 HMEΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ 

KΑΡΝΑΒΑΛΙ  ΣΗ  ΒΕΝΕΣΙΑ 

 
 

                             AΠΟ   2  ΕΩ  7  ΜΑΡΣΙΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
1ε εκέξα ΑΝΑΥΩΡΗΗ ΓΙΑ ΗΓΟΤΜΔΝΙΣΑ -ΑΠΟΠΛΟΤ ΓΙΑ ΑΝΚΟΝΑ 

 
Σπγθέληξσζε ην απόγεπκα ζην ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο θαη αλαρώξεζε γηα Ηγνπκελίηζα. Άθημε, 
κεηαθνξά ζην ιηκάλη θαη επηβίβαζε ζην πινίν. Ταθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο καο θαη αλαρώξεζε γηα 
ην ιηκάλη ηεο Αλθόλα. Γηαλπθηέξεπζε ελ Πισ  

 
2ε εκέξα ΑΝΚΟΝΑ-ΜΔΣΡΔ-ΒΔΝΔΣΙΑ 

 
Άθημε ζην ιηκάλη ηεο Αλθόλα θαη αλαρώξεζε γηα ην Μέζηξε ηεο Βελεηίαο όπνπ θαη ζα 
δηαλπθηεξεύζνπκε. Ταθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Διεύζεξνο ρξόλνο. 
 
3ε εκέξα ΜΔΣΡΔ-ΒΔΝΔΣΙΑ 
 
Μεηά ην πξσηλό, ζα αλαρσξήζνπκε κε ην ιεσθνξείν καο γηα ην Tronchetto. Από εθεί ζα πάξνπκε 
ην βαπνξέηην γηα ηελ πιαηεία ηνπ Αγ. Μάξθνπ, απ’ όπνπ ζα μεθηλήζεη ε μελάγεζε ηεο πόιεο. Θα 
γλσξίζνπκε ηελ πόιε κε ηα 118 λεζάθηα, ηα 160 θαλάιηα θαη ηηο 400 γέθπξεο, ηελ παηξίδα ηνπ 
Καδαλόβα θαη ηνπ ηαμηδεπηή Μάξθν Πόιν, ε ίδξπζε ηεο νπνίαο ρξνλνινγείηαη ζηνλ 5ν αηώλα. Η 
γέθπξα ηωλ ηελαγκώλ, ν Πύξγνο ηνπ Ρνινγηνύ, ε βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ θαη ε 
πιαηεία κε ην παιάηη ηωλ Γόγεδωλ, ζα καο ελζνπζηάζνπλ. Δπίζεο κπνξνύκε λα 
ζαπκάζνπκε θαη ηελ νξζόδνμε εθθιεζία ηνπ Αγ Γεωξγίνπ ηωλ Διιήλωλ θαη ην βπδαληηλό 
Ιλζηηηνύην. Καηόπηλ ζα παξαθνινπζήζνπκε ζηε θαξδηά ηεο πόιεο πιήζνο δηαθνξεηηθώλ 
εθδειώζεσλ. Θα ραξνύκε  ηελ ζηνιηζκέλε θεληξηθή πιαηεία, ηελ εύζπκε αηκόζθαηξα θαη ηνπο 
ππέξνρα θαη πνιύ πξνζεγκέλα κεηακθηεζκέλνπο μπινπόδαξνπο κε ηα θαληαρηεξά ηνπο 
θνζηνύκηα πνπ θηλνύληαη ζηα γξαθηθά ζηελά. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο αξγά ην απόγεπκα. 
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4ε εκέξα ΜΔΣΡΔ-ΠΑΝΣΟΒΑ-ΒΔΝΔΣΙΑ-ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΟ ΞΔΦΑΝΣΩΜΑ  

 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηε Πάληνβα, κία από ηηο νκνξθόηεξεο πόιεηο ηεο βόξεηαο Ιηαιίαο 
όπνπ ζα καο εληππσζηάζεη ε Βαζηιηθή εθθιεζία ηνπ Αγ Αλησλίνπ. Μεηά θαηεπζπλόκαζηε γηα ηε 
Βελεηία όπνπ εθεί ζα απνιαύζνπκε  ην GRAND FINALE ηνπ θαξλαβαιηνύ. Αξγά ην απόγεπκα 
επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 
  
5ε εκέξα ΒΔΝΔΣΙΑ ΑΝΑΥΩΡΗΗ ΓΙΑ ΑΝΚΟΝΑ – ΑΠΟΠΛΟΤ ΓΙΑ ΗΓΟΤΜΔΝΙΣΑ 
 
Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη ηεο Αλθόλα , επηβίβαζε ζην πινίν , ηαθηνπνίεζε ζηηο 
θακπίλεο θαη απόπινπο. 
 
6ε εκέξα ΗΓΟΤΜΔΝΙΣΑ –ΔΠΙΣΡΟΦΗ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑ 

 

Άθιξη ηην επομένη, ζηο λιμάνι ηηρ Ηγοςμενίηζαρ. ‘Αμεζη επιβίβαζη ζηο πλοίο για 
Κέπκςπα και ανασώπηζη για ηο νηζί μαρ, με ένηονερ ενηςπώζειρ και αναμνήζειρ από 

ηην ςπέποση εκδπομή. 

Τηκή θαη’ άηνκν ζε δίθιηλν δσκάηην  320 € 

Τηκή κνλόθιηλνπ δσκαηίνπ              420 € 

Παηδηθό(κέρξη 12 εηώλ)                   300 €  

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

· Αθηνπιντθά εηζηηήξηα Κέξθπξα-Ηγνπκεληηζα-Κέξθπξα θαη  Ηγνπκελίηζα -Αλθόλα-Ηγνπκελίηζα κε 

ΑΝΔΚ/SUPERFAST  ζε ηεηξάθιηλεο εζσηεξηθέο θακπίλεο (ΑΒ4) κε wc θαη ληνπο 

02/03 Ηγνπκελίηζα-Αλθόλα 23:15-14:00 

06/03 Αλθόλα-Ηγνπκελίηζα 13:30-08:00 

 διαφορά τρίκλινησ εξωτερικήσ καμπίνασ  60€  ανά άτομο με επιςτροφή. 
 διαφορά τετράκλινησ εξωτερικήσ καμπίνασ  50€  ανά άτομο με επιςτροφή 
 διαφορά δίκλινησ εςωτερικήσ καμπίνασ  70    ευρώ ανά άτομο με επιςτροφή 
 διαφορά δίκλινησ εξωτερικήσ καμπίνασ  80    ευρώ ανά άτομο με επιςτροφή 

Πνύικαλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη επαγγεικαηίαο έκπεηξνο νδεγόο θαζ’όιε ηε δηάξθεηα  

ηεο εθδξνκήο. 

·        Γηακνλή ζε επηιεγκέλν μελνδνρείν 4*(Ηotel Albatros) 

·        Πξσηλό θαζεκεξηλά (Δθηόο ηνπ πινίνπ) 

Δθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο, όπσο αλαθέξεηαη ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο 

εθδξνκή 

Αξρεγόο-έκπεηξνο γλώζηεο ηνπ πξννξηζκνύ ηνπ γξαθείν καο 

Αζθάιεηα αζηηθήο/ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο 

Φ.Π.Α. 

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

·        Eίζνδνη ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ζεκαηηθά πάξθα θαη γεληθά όπνπ απαηηείηαη 

·        Όηη ξεηά αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν 

·        Check point 20€ 

·        Βαπνξέην Βελεηίαο 15€ γηα θάζε κεηαθνξά 

·        Γεκνηηθνί θόξνη μελνδνρείνπ ην άηνκν ηε βξαδηά 3,5€ 
                                                   

                                                                                         ΣΕΛΟ ΕΚΔΡΟΜΗ 



 
 

ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
Το πρόγραμμα και οι όροι ςυμμετοχισ γίνονται γνωςτοί και αποδεκτοί από όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθ εκδρομι. 
Η τιρθςθ του προγράμματοσ είναι υποχρεωτικι για όλουσ, κατευκφνεται δε από τουσ 

αρχθγοφσ-ςυντονιςτζσ  που κακορίηουν ώρεσ, αναχωριςεισ, ςτάςεισ (κ.λ.π) οι οποίοι και 

ζχουν δικαίωμα  οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ, ιδιαίτερα ςε περιπτώςεισ που κα είναι 

αναγκαίεσ ι ακόμα όταν κρίνουν ςκόπιμο για τθν καλυτζρευςθ τθσ εκδρομισ. 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ μζχρι  8 μζρεσ πριν τθν αναχώρθςθ 

Οι εκδρομείσ οφείλουν ςυνζπεια ςε τόπουσ και ώρεσ ςυναντιςεων-αναχωριςεων. Πποιοσ 

απουςιάηει ςθμαίνει ότι οικειοκελώσ διακόπτει και επομζνωσ βαρφνεται με δικά του ζξοδα 

για τθ ςφνδεςθ του με το group. 

Η τιρθςθ του θμερθςίου προγράμματοσ ξεναγιςεων, περιθγιςεων, γευμάτων κ.λ.π δεν 

είναι υποχρεωτικι, αρκεί για οποιαδιποτε απομάκρυνςθ να ενθμερώνεται      ο υπεφκυνοσ. 

Επίςησ ςε περιπτώςεισ αλλαγήσ απροειδοποίητων αυξήςεων ναφλων και επίναυλων, 
καταςτάςεισ εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτζρασ βίασ και λοιπζσ αντιξοότητεσ, για τισ οποίεσ 
δεν ευθφνονται οι οργανωτζσ, τότε από μζρουσ τουσ θα καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προςπάθεια για την οποιαδήποτε καλφτερη επίλυςη, πάντα προσ όφελοσ των εκδρομζων.. 

Ακυρώςεισ γίνονται δεκτζσ 15 μζρεσ πριν τθν αναχώρθςθ. Διαφορετικά πλθρώνουμε 

ακυρωτικά, μζχρι 10 μζρεσ πριν το 25%, μζχρι 5 μζρεσ πριν το 50 % και μζχρι 3 μζρεσ  πριν το 

75 % επί του ποςοφ ςυμμετοχισ, μετά δε τθν τρίτθ μζρα πριν τθν αναχώρθςθ, ΟΥΔΕΜΙΑ 

ΕΡΙΣΤΟΦΗ  Η ΑΚΥΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ. 

Διαβατιρια,ταυτότθτεσ και λοιπά πιςτοποιθτικά, υποχρεωτικά ι προαιρετικά, είναι ςτθν 

ευκφνθ του κάκε εκδρομζα χωριςτά κακώσ και θ ευκφνθ των τοπικών ςυνοριακών 

διαδικαςιών. 

Κάκε εκδρομζασ μπορεί να φζρει μια αποςκευι κανονικοφ μεγζκουσ και μζχρι 25 κιλά το 

ανώτερο, κακώσ και μια μικρότερθ χειραποςκευι. Είδθ αξίασ κακώσ και προςωπικά 

αντικείμενα φυλάςςονται και ταξιδεφουν με ευκφνθ των κατόχων.Κατά τθ διάρκεια των 

διαδρομών και ςε ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ κα γίνονται αλλαγζσ κζςεων, βάςθ ειδικισ ατομικισ 

καρτζλασ. Εντόσ των πόλεων, ςε τοπικζσ περιθγιςεισ –ξεναγιςεισ , δεν κα υπάρχουν 

κακοριςμζνεσ κζςεισ πλθν των κζςεων 3-4, που εξυπθρετοφν αρχθγοφσ και τοπικοφσ 

ξεναγοφσ.Το γραφείο διατθρεί το δικαίωμα να ακυρώνει οποιοδιποτε ταξίδι για λόγουσ που 

κατά τθν κρίςθ του δεν ευνοοφν τθν πραγματοποίθςθ του. Στθ περίπτωςθ αυτι οι υποχρεώςεισ 

του γραφείου περιορίηονται ςτθν επιςτροφι και μόνο των χρθμάτων που ζχει 

ειςπράξει.Οποιοςδιποτε επιπρόςκετοσ όροσ ι τροποποίθςθ για να ιςχφει, πρζπει να 

γνωςτοποιθκεί προσ όλουσ ζγκαιρα και προ τθσ αναχώρθςθσ τθσ εκδρομισ. 

Ρροςοχι ! Χρειάηεται απαραίτθτα ι καινοφρια αςτυνομικι ταυτότθτα (με λατινικοφσ χαρακτιρεσ). Ή 
καινοφριο διαβατιριο 

 


