
 

6  ΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ         
<<ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ  ΒΕΝΕΣΙΑ>>  

Όπου η γιορτή ζχει χαρακτήρα επιβλητικό,  
μυςτηριακό και αριςτοκρατικό !!! 

  

 
ΑΠΟ  20  ΕΩ   25  Φεβρουαρίου ‘20 

 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
1η μζρα: ΚΕΡΚΤΡΑ- ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ – AΝΚΟΝΑ  
υγκζντρωςθ το απόγευμα ςτο λιμάνι τθσ Κζρκυρασ ,επιβίβαςθ ςτο πλοίο και αναχϊρθςθ 
για το λιμάνι τθσ Ηγουμενίτςασ. Επιβίβαςθ ςτο πλοίο, τακτοποίθςθ ςτισ καμπίνεσ και 
απόπλουσ για το λιμάνι τθσ Ανκόνα . Διανυκτζρευςθ εν πλω. ( 1θ πλοίο) 
 
2η μζρα: ΑΝΚΟΝΑ -  ΠΑΝΣΟΒΑ  
Άφιξθ νωρίσ το μεςθμζρι ςτο λιμάνι τθσ Ανκόνα. Επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και αναχϊρθςθ 
για τθν Πάντοβα. Άφιξθ νωρίσ το απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. 
Διανυκτζρευςθ.  ( 2θ Πάντοβα) 
 
3η μζρα: ΠΑΝΣΟΒΑ -  ΒΕΝΕΣΙΑ  
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ για τθν πιο ρομαντικι πόλθ του κόςμου, τθ Βενετία, 
χτιςμζνθ πάνω ςε 118 μικρά νθςιά, που ενϊνονται με 410 περίπου γζφυρεσ, και ζχει 
ανακθρυχτεί Μνθμείο Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ από τθν UNESCO. Από το 
Σρονκζτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορζτο ςτθν περιοχι Καςτζλλο, όπου βρίςκεται θ 
ορκόδοξθ εκκλθςία του Αγίου Γεωργίου των Ελλινων και το Βυηαντινό Ινςτιτοφτο. 
Περνϊντασ από γραφικζσ γζφυρεσ και ςτενά ςοκάκια, κα δοφμε το επιβλθτικό Παλάτςο των 
Δόγθδων, μια φανταςμαγορία από ροη και λευκό μάρμαρο ςε βενετςιάνικο-γοτκικό ςτιλ, 
και κα καταλιξουμε ςτθν Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο ςαλόνι τθσ 
Ευρϊπθσ», όπωσ το χαρακτιριςε ο Ναπολζοντασ. Εδϊ βρίςκεται ο περίφθμοσ Κακεδρικόσ 
του Αγίου Μάρκου, αριςτοφργθμα βυηαντινισ αρχιτεκτονικισ, με εντυπωςιακά ψθφιδωτά, 
το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πφργοσ του Ρολογιοφ, θ Μαρκιανι Βιβλιοκικθ και το 
περίφθμο Μουςείο Καρζρ. Χρόνοσ ελεφκεροσ και αργά το απόγευμα επιςτροφι ςτο 
ξενοδοχείο μασ. Διανυκτζρευςθ. (3θ Πάντοβα) 
 
 

 
 
 



4η μζρα: ΠΑΝΣΟΒΑ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΣΙΑ – 
ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΟΤΡΑΝΟ  
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για τθν 
Βενετία. Xρόνοσ ελεφκεροσ ςτθν Πλατεία του Αγίου  
Μάρκου  για να  δείτε  τθν μεγαλφτερθ γιορτι του 
καρναβαλιοφ. τθ ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε ζνα 
από τα λίγα εργαςτιρια καταςκευισ Murano. Αργά 
το απόγευμα επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ. 
Διανυκτζρευςθ. (4θ Πάντοβα) 
 
5η μζρα: ΠΑΝΣΟΒΑ   - ΑΝΚΟΝΑ  
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ για το λιμάνι τθσ 
Ανκόνα όπου κα επιβιβαςτοφμε ςτο πλοίο τθσ 
επιςτροφισ. Σακτοποίθςθ ςτισ καμπίνεσ και απόπλουσ. Διανυκτζρευςθ εν πλω. ( 5θ πλοίο) 
 
6η μζρα: ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ - ΚΕΡΚΤΡΑ 
Χαρείτε τισ ανζςεισ του ςφγχρονου πλοίου ζωσ τθν ϊρα που κα φκάςουμε ςτο λιμάνι τθσ 
Ηγουμενίτςασ. Αποβίβαςθ και άμεςθ αναχϊρθςθ με το τοπικό πλοίο ςτο νθςί μασ, γεμάτοι 
όμορφεσ αναμνιςεισ από τθν υπζροχθ εκδρομι μασ !! 
                                                           
Σιμή κατ άτομο ςε δίκλινο         400  €                                     
Σιμή ςε μονόκλινο                       500 €                                 
Παιδικό ( μζχρι 12 ετών )           385 €                                 

Με την δήλωςη ςυμμετοχήσ προκαταβολή 150 ευρώ και εξόφληςη 10 ημζρεσ πριν την 
αναχώρηςη. 

Περιλαμβάνονται: 

 Πολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ για τισ μεταφορζσ και 
μετακινιςεισ ςφμφωνα με το πρόγραμμα. 

 Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια Κζρκυρα-Ηγουμενίτςα –Κζρκυρα 
        -   Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια  ςε 4κλινεσ εςωτερικζσ καμπίνεσ με wc/ντουσ (ΑΒ4) από 
Ηγουμενίτςα-Ανκόνα και επιςτροφι ( Για διαφορετικοφ τφπου καμπίνασ κα υπάρχει θ 
παρακάτω επιβάρυνςθ 
-διαφορά δίκλινθσ εξωτερικισ καμπίνασ   85  ευρϊ ανά άτομο με επιςτροφι 
-διαφορά δίκλινθσ εςωτερικισ καμπίνασ  75   ευρϊ ανά άτομο με επιςτροφι 

 Διαμονι ςτο επιλεγμζνο ξενοδοχείο 4* Hotel Milano Padova.  

 Πρωινό  κακθμερινά (εκτόσ πλοίου).  

 Εκδρομζσ, περιθγιςεισ, ξεναγιςεισ, όπωσ αναφζρονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα 
τθσ εκδρομισ. 

 Ζμπειροσ αρχθγόσ - ςυνοδόσ του γραφείου μασ. 

 Αςφάλεια αςτικισ/επαγγελματικισ ευκφνθσ. 

 Φ.Π.Α 
Δεν περιλαμβάνονται: 

 Είςοδοι ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ.  

 Καραβάκι Βενετίασ (15€) για κάκε φορά.  

 Ότι ρθτά αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο. 

 Checkpoint (20€) 

 Δθμοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τθ βραδιά (3,00€).  
ημειώςεισ  : 

- Ξεναγιςεισ και  εκδρομζσ ενδζχεται να  αλλάξει θ ςειρά που κα πραγματοποιθκοφν 
- Κατά τισ διαδρομζσ οι αλλαγζσ των κζςεων ςτο ποφλμαν είναι υποχρεωτικζσ 

 



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. 

 
  

ΚΑΛΟ  ΤΑΞΙΔΙ !!!! 
 


