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8 ΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ - ΠΡΟΥΟΡΑ !!! 
 

ΒΟΡΕΘΑ ΘΤΑΛΘΑ – ΕΛΒΕΤΘΑ 

 

ΜΘΛΑΝΟ - ΛΘΜΝΗ ΜΑΤΖΟΡΕ - ΛΘΜΝΗ ΚΟΜΟ –  
ΑΛΠΘΚΟ ΤΡΑΘΝΟ /ST. MORITZ  – ΤΟΡΘΝΟ 

 

Δύο από ηιρ πλοςζιόηεπερ σώπερ παγκοζμίωρ, όσι μόνο με όποςρ 
οικονομικούρ αλλά και με όποςρ θςζικήρ ομοπθιάρ. 

Με ενηςπωζιακό αλπικό ηοπίο, λίμνερ πος ανηαγωνίζονηαι η μία 
ηην άλλη ζε γπαθικόηηηα, κοζμοπολίηικερ πόλειρ με 

παπαμςθένιερ μεζαιωνικέρ γωνιέρ, ενδιαθέποςζερ πολιηιζηικέρ 
πποηάζειρ , ένα ηαξίδι εμπειπία !!! 

ΑΠΟ  26 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ  ΕΩ  2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1η ΚΔΟΑ ,ΘΔΟΘΟΑ– ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ  

Σπγθέληξσζε ησλ εθδξνκέσλ ζην ιηκάλη ην βξάδπ, επηβίβαζε ζην πινίν  θαη αλαρώξεζε γηα ηελ 
Ηγνπκελίηζα. Δπηβίβαζε ζην πινίν γηα Ιηαιία, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο γηα 
Αλθόλα. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 
 

2Ζ ΖΚΔΟΑ, ΑΛΘΝΛΑ - ΚΗΙΑΛΝ:  
 
'Αθημε ζηελ Αλθόλα θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Λνκβαξδίαο, ην Μηιάλν, ηελ 
νηθνλνκηθή πξσηεύνπζα ηεο Ιηαιίαο θαη ην παγθόζκην θέληξν κόδαο. Ταθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. 
Γηαλπθηέξεπζε. 
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3Ζ ΖΚΔΟΑ, ΚΗΙΑΛΝ, ΔΘΓΟΝΚΖ ΠΡΖ ΙΗΚΛΖ ΚΑΡΕΝΟΔ:  
 
Ηκέξα αθηεξσκέλε ζηε ιίκλε Μαηδόξε θαη ηα παλέκνξθα λεζηά ηεο. Θα θζάζνπκε ζηελ 
θνζκνπνιίηηθε Σηξέδα, ην θεκηζκέλν, θνκςό ζέξεηξν ζηηο όρζεο ηεο ιίκλεο, γηα λα πεξπαηήζνπκε 
θαη λα απνιαύζνπκε ηνπία κνλαδηθά, λα ραιαξώζνπκε ζηα ππέξνρα θαθέ ή λα θάλνπκε 
(πξναηξεηηθά, έμνδα αηνκηθά) κηα θξνπαδηέξα ζηα θνληηλά γξαθηθά λεζηά Ίδνια Μπέιια, όπνπ ζα 
έρνπκε ηελ επθαηξία λα επηζθεθζνύκε ην εληππσζηαθό παιάηη ηεο αξηζηνθξαηηθήο νηθνγέλεηαο 
Μπνξνκέε (Βνξνκαίσλ) ηνπ 17νπ αηώλα κε ηνπο θαηαπιεθηηθνύο βαζκηδσηνύο θήπνπο θαη ηελ 
εμαηξεηηθή ζέα, θαζώο θαη ην Ίδνια Μάληξε, άιιε κία έδξα ηεο νηθνγέλεηαο Μπνξνκέε, πνπ έρεη 
αθήζεη ην ζηίγκα ηεο ζρεδόλ ζε όια ηα ζεκεία ηεο ιίκλεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη ρξόλνο 
ειεύζεξνο. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

4Ζ ΖΚΔΟΑ, ΚΗΙΑΛΝ, ΜΔΛΑΓΖΠΖ, ΔΘΓΟΝΚΖ ΠΡΖ ΙΗΚΛΖ ΘΝΚΝ:  
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεκεξηλήο καο μελάγεζεο ζα δνύκε ηνλ Καζεδξηθό λαό (Νηνπόκν), ίζσο ην 
πην ραξαθηεξηζηηθό αμηνζέαην ηεο πόιεο, έδξα ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ θαη ηέηαξηε κεγαιύηεξε 
εθθιεζία ζηελ Δπξώπε, ηε Σθάια ηνπ Μηιάλνπ, έλα από ηα δηαζεκόηεξα ζέαηξα ζηνλ θόζκν, 
θαζώο θαη ηελ πεξίθεκε ζθεπαζηή ζηνά Γθαιιεξία Βηηόξην Δκκαλνπέιε Β΄ (Galleria Vittorio 
Emanuele II), πνπ βξίζθεηαη ζηε βόξεηα πιεπξά ηεο Piazza del Duomo θαη ζπλδέεηαη κε ηελ Piazza 
della Scala. Λίγν αξγόηεξα ζα επηζθεθζνύκε ηελ πόιε θαη ηελ νκώλπκε ιίκλε ηνπ Κόκν. Θα 
πεξπαηήζνπκε ζηελ Piazza Cavour θαη ζηελ θεληξηθή πιαηεία κε ηα όκνξθα θαθέ θαη ηα 
εζηηαηόξηα, θαζώο θαη ζηα πιαθόζηξσηα ζνθάθηα ηεο παιαηάο πόιεο. Πνιύ θνληά βξίζθεηαη θαη ν 
Καζεδξηθόο λαόο, πνπ ε θαηαζθεπή ηνπ δηήξθεζε ηέζζεξηο πεξίπνπ αηώλεο θαη είλαη γλσζηόο γηα ηηο 
δηαθνξεηηθέο αξρηηεθηνληθέο ηερλνηξνπίεο πνπ ελζσκαηώλεη. Δπηζηξνθή ζην Μηιάλν. Γείπλν. 
Γηαλπθηέξεπζε. 
 

5Ζ ΖΚΔΟΑ, ΚΗΙΑΛΝ, ΔΘΓΟΝΚΖ ΠΡΝ ST. MORITZ:  
 
Μηα αθόκε πνιύ ελδηαθέξνπζα εθδξνκή ζηε καγεία ησλ Διβεηηθώλ ηνπίσλ μεθηλά. Θα θζάζνπκε 
ζην Τηξάλν, από όπνπ ζα ζπλερίζνπκε κε ηξελάθη (έμνδα αηνκηθά) γηα ην παγθνζκίνπ θήκεο 
ζέξεηξν ρεηκεξηλώλ δηαθνπώλ St. Moritz, πνπ βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 1580 κέηξσλ, ε ιίκλε ηνπ 
νπνίνπ, παγσκέλε θαζώο είλαη ην ρεηκώλα, απνηειεί ηδαληθό ζηάδην γηα ρόθεϋ. Αξρηθά ήηαλ κηθξό 
ρσξηό κε ηακαηηθέο πεγέο, γλσζηέο ήδε από ηνπο κεζαησληθνύο ρξόλνπο. 'Αξρηζε λα εμειίζζεηαη ζε 
ρεηκεξηλό ζέξεηξν από ην 19ν αηώλα θαη ζήκεξα είλαη έλα από ηα πην γλσζηά ρηνλνδξνκηθά θέληξα 
γηα ζθη ηνλ ρεηκώλα θαη γηα πεδνπνξία ην θαινθαίξη. Φξόλνο ειεύζεξνο θαη επηζηξνθή ζην Μηιάλν. 
Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

6Ζ ΖΚΔΟΑ, ΚΗΙΑΛΝ, ΔΘΓΟΝΚΖ ΠΡΝ ΡΝΟΗΛΝ: 
 
 Τν Τνξίλν είλαη κηα πνιύ ζπνπδαία πόιε ηεο Βόξεηαο Ιηαιίαο κε πνιιά αμηνζέαηα, πνπ πνιιέο 
θνξέο ηελ πξνζπεξλάκε, ζήκεξα όκσο ζα ηε γλσξίζνπκε θαη ζίγνπξα ζα καο γνεηεύζεη. Η ζέζε 
ηεο ζε κηα πεδηάδα ζηνπο πξόπνδεο ησλ 'Αιπεσλ κε έλα κεγάιν κέξνο ηεο λα βξέρεηαη από ηνλ 
πνηακό Πάδν θαη νη πνιιέο κεγάιεο πέηξηλεο γέθπξεο, είλαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδίδνπλ ζηελ 
πόιε έλα μερσξηζηό ρξώκα θαη γξαθηθόηεηα. Σηνλ Καζεδξηθό λαό ζα δνύκε ηε θεκηζκέλε Ιεξά 
Σηλδόλε, έλα από ηα πην ζεκαληηθά θαη ηαπηόρξνλα από ηα πην ακθηζβεηνύκελα θεηκήιηα ηεο 
Καζνιηθήο πίζηεο. Σηνλ ειεύζεξν ρξόλν έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα επηζθεθζνύκε ην Αηγππηηαθό 
κνπζείν ηνπ Τνξίλν, ην ηξίην κεγαιύηεξν θαη ζεκαληηθόηεξν κνπζείν ηνπ θόζκνπ γηα ηελ αξραία 
Αίγππην, κεηά από εθείλα ηεο Βξεηαλίαο θαη ηνπ Καΐξνπ. Φηινμελεί κία από ηηο κεγαιύηεξεο 
ζπιινγέο αξραίσλ αηγππηηαθώλ αξραηνηήησλ κε πεξηζζόηεξα από 30.000 αληηθείκελα 
(ζαξθνθάγνπο, παπύξνπο ηνηρνγξαθίεο θ.ι.π.). Δπίζεο πνιύ ζεκαληηθό είλαη θαη ην Μνπζείν 
Κηλεκαηνγξάθνπ Fellini, Rosselini Visconti, Antonioni, κε ζπάληα ζπιιεθηηθά εθζέκαηα. Δπηζηξνθή 
ζην Μηιάλν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

 



7Ζ ΖΚΔΟΑ, ΚΗΙΑΛΝ - ΑΛΘΝΛΑ/ΞΙΝΗΝ: 
 
 Νσξίο ην πξσί, γεκάηνη εηθόλεο, ηνπία θαη αλακλεζηηθά, θαηεπζπλόκαζηε κέζσ Μπνιόληαο γηα ηελ 
Αλθόλα. Δπηβίβαζε ζην πινίν θαη απόπινπο γηα Ηγνπκελίηζα. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 
 

8Ζ ΖΚΔΟΑ, ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ – ΘΔΟΘΟΑ 
 'Αθημε ζηελ Ηγνπκελίηζα  θαη άκεζε αλαρώξεζε γηα ηελ Κέξθπξα .  

 
ΡΔΙΝΠ  ΔΘΓΟΝΚΖΠ 

Δηλώσειρ σςμμετοσήρ   ΜΕΦΡΙ  15  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   και ευόσον ςπάπσοςν θέσειρ 
με πποκαταβολή     150  εςπώ κατ΄ άτομο και εξόυληση  ππιν την ανασώπηση. 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ : 560  εςπώ / καη΄ άηομο ζε δίκλινα – ηπίκλινα δωμάηια.  

Μονόκλινο Δωμάηιο 175 εςπώ επιπλέον 

3ο άηομο έωρ 12 εηων 500 εςπώ 

ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΗ: 

 
 Δηζηηήξηα πινίνπ ΗΓΟΥΜΔΝΙΤΣΑ - ΑΝΚΟΝΑ - ΗΓΟΥΜΔΝΙΤΣΑ, ζε ηεηξάθιηλεο εζσηεξηθέο θακπίλεο 

(ΑΒ4) κε W.C. 
 *5 δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρείν 4* (Holiday Inn Milan Assago ή παξόκνην). 
 *Ηκηδηαηξνθή ζην μελνδνρείν, εθηόο ηεο 2εο κέξαο (5 πξσηλά, 4 δείπλα). 
 *Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο βάζεη πξνγξάκκαηνο κε πνιπηειέο θιηκαηηδόκελν πνύικαλ. 
 *Αξρεγόο - ζπλνδόο. 
 *Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθή γηα ηνπο εθδξνκείο έσο 75 εηώλ. 
 *Φ.Π.Α. 

 

ΓΔΛ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΗ: 

 
 *Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα. 
 *Δηζηηήξην ηνπ Αιπηθνύ ηξέλνπ. ( πεξίπνπ 50 επξώ) 

 *Πνηά ζηα πξνζθεξόκελα δείπλα. 
 *Φόξνη μελνδνρείσλ θαη check points: € 25/άηνκν. 
 *Ό,ηη αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόκελν θ.ι.π. 

 

 
ΔΞΗΒΑΟΛΠΔΗΠ ΘΑΚΞΗΛΩΛ ΘΑΡ' ΑΡΝΚΝ ΚΔ ΔΞΗΠΡΟΝΦΖ (ΔΙΙΑΓΑ - ΗΡΑΙΗΑ - 

ΔΙΙΑΓΑ): 

 
 *4θιηλε εμσηεξηθή: 35€.*3θιηλε εμσηεξηθή: 65€.*3θιηλε εζσηεξηθή: 45€.*2θιηλε εμσηεξηθή: 85€. 

 *2θιηλε εζσηεξηθή: 65€  

Ποξρξχή ! Τανιδεύεςε με ςημ καιμξύοια αρςσμξμική ςασςόςηςα (με ςξσπ 
λαςιμικξύπ χαοακςήοεπ) ή με διαβαςήοιξ ρε ιρχύ . 

 Καηά ηιρ διαδπομέρ οι αλλαγέρ ηων θέζεων ζηο πούλμαν είναι ςποσπεωηικέρ. 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΔΡΟΜΗ, είναι πιθανόν η ζειπά διεξαγωγήρ ηος 
ππογπάμμαηορ να ηποποποιηθεί για διάθοποςρ λόγοςρ (απγίερ, καιπικέρ 

ζςνθήκερ) σωπίρ βέβαια να παπαληθθεί ηίποηα από ηο ππόγπαμμα. 



 
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 ϊρεσ, αναχωριςεισ, ςτάςεισ (κ.λ.π) οι οποίοι και 

ζχουν δικαίωμα  οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ, ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ που κα είναι 

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

ΕΞΟΦΛΗΣΗ μζχρι  8 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ 

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

απουςιάηει ςθμαίνει ότι οικειοκελϊσ 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 ενθμερϊνεται      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.. 
Ακυρϊςεισ γίνονται δεκτζσ 15 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ. Διαφορετικά πλθρϊνουμε 

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 αναχϊρθςθ, ΟΥΔΕΜΙΑ 

ΕΡΙΣΤΟΦΗ  Η ΑΚΥΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ. 

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

ευκφνθ του κάκε εκδρομζα χωριςτά κακϊσ και θ ευκφνθ των τοπικϊν ςυνοριακϊν 

διαδικαςιϊν. 

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

ανϊτερο, κακϊσ και μια μικρότερθ χειραποςκευι. Είδθ αξίασ κακϊσ και προςωπικά 

αντικείμενα φυλάςςονται και ταξιδεφουν με ευκφνθ των κατόχων. 

Κατά τθ διάρκεια των διαδρομϊν 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 ακυρϊνει οποιοδιποτε ταξίδι για λόγουσ που κατά τθν 

κρίςθ του δεν ευνοοφν τθν πραγματοποίθςθ του. Στθ περίπτωςθ αυτι οι υποχρεϊςεισ 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 αναχϊρθςθσ τθσ εκδρομισ. 

Στθν παροφςα ΕΚΔΟΜΗ είναι πικανόν για διάφορουσ λόγουσ, θ αρχθγόσ να τροποποιιςει 

τθ ςειρά του προγράμματοσ, χωρίσ βεβαίωσ να παραλείψει τίποτα. 

 

 


