
 

              
Διεύθυνση : Τάρμπον Σπρινγκς 42, Ρόδος, Ελλάδα 
Email : info@saistravel.gr 
Τηλέφωνο : +302241039781 
 FAX : +302241037711 

 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 6ημ. 
Όπου η γιορτή έχει χαρακτήρα 
επιβλητικό,       μυστηριακό και 

αριστοκρατικό !!! 
  

20 – 25  Φεβρουαρίου ‘20 
 
 
 
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑΤΡΑ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) – AΝΚΟΝΑ  
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο 
πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα . Διανυκτέρευση 
εν πλω.  
 
2η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ -  ΠΑΝΤΟΒΑ  
Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στο λιμάνι της Ανκόνα. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση 
για την Πάντοβα. Άφιξη νωρίς το απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.   
 
3η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ -  ΒΕΝΕΤΙΑ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, τη Βενετία, 
χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει 
ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το 
Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η 
ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. 
Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των 
Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, 
και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της 
Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός 
του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, 
το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το 
περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια 
κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος και αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση.  
 



 

 
4η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΤΙΑ – 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΡΑΝΟ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την 
Βενετία. Xρόνος ελεύθερος στην Πλατεία του Αγίου  
Μάρκου  για να  δείτε  την μεγαλύτερη γιορτή του 
καρναβαλιού. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε ένα 
από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Αργά 
το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση.  
 
5η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ   - ΑΝΚΟΝΑ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το λιμάνι της 
Ανκόνα όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της 
επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω. 
 
6η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ  
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε στο λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά 
το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη/Αθήνα. 
 

                                                                       
Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο         375  €                                     
Τιμή σε μονόκλινο                       475 €                                 
Παιδικό ( μέχρι 12 ετών )           375 €                                 
 
 
Περιλαμβάνονται: 

• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και 
μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα – Ανκόνα - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 
4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4). 

• Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* Hotel Milano Padova.  

• Πρωινό  καθημερινά (εκτός πλοίου).  

• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 
της εκδρομής. 

• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. 

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 

• Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.  

• Καραβάκι Βενετίας (15€) για κάθε μεταφορά.  

• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

• Checkpoint (20€) 

• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (3,00€).  
 
Σημειώσεις  :  
Ξεναγήσεις και  εκδρομές ενδέχεται να  αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. 
 



 
 


