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ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΣΙΑ
6 ήμερη εκδρομή
Βερόνα - Πάντοβα - Βενετία
28 Φεβρουαρίου - 5 Μαρτίου
1η μέρα Πέμπτη 28/2/2019:
Αλαρώξεζε γηα Ηγνπκελίηζα. Δπηβίβαζε ζην πινίν θαη ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο καο.
Γηαζθεδάζηε ελ πισ ζηα κεγάια ζαιόληα ηνπ πινίνπ πνπ ζα καο κεηαθέξεη ζηελ Αλθόλα.
2η μέρα Παρασκεσή 1/3/2019:
Άθημε ζην ιηκάλη ηεο Αλθόλαο κεηά ην κεζεκέξη. Άκεζε αλαρώξεζε δηά κέζσ ηνπ
απηνθηλεηνδξόκνπ γηα βόξεηα Ιηαιία ζηε Βεξόλα. Δπίζθεςε ηεο πόιεο όπνπ κεηαμύ άιισλ ζα
δνύκε ηε πηάηζα Μπξα, ηελ Αξέλα όπνπ θάζε θαινθαίξη δίδνληαη παξαζηάζεηο θαη ζπλαπιίεο, ηε
βηαΜαδίλη ε νπνία καο νδεγεί ζηε βηα Καπνπιέηη θαη ηε πηάηζα Έξκπε. Δθεί πνιύ θνληά ζηνλ
αξηζκό 16, είλαη ην πεξίθεκν κπαιθόλη ηεο Ινπιηέηαο κε ην Ρσκαίν, πόινο έιμεο ρηιηάδσλ
επηζθεπηώλ απ΄ όιν ην θόζκν. Πνιύ θνληά βιέπνπκε ηε πην γλσζηή πιαηεία ηε ηληνξία λα
δεζπόδεη ζηα παιηά θπβεξλεία κε ηνλ θεληξηθό πύξγν λα θπξηαξρεί ζην θέληξν ηεο πόιεο εδώ θαη
επηά αηώλεο. Υξόλνο ειεύζεξνο ζηελ ππέξνρε απηή πόιε ε νπνία αλήθεη ζηε πεξηνρή ηνπ Βέλεην.
Αθνινύζσο ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε.
3η μέρα Σάββατο 2/3/2019:
Δπίζθεςε ηεο ηζηνξηθήο πόιεο ηεο Πάληνβαο όπνπ ζα επηζθεθζνύκε κεηαμύ άιισλ ηνλ θαζεδξηθό
λαό ηεο Πάληνβαο έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο ζηελ Ιηαιία. πλερίδνπκε γηα Μέζηξε γηα λα
θζάζνπκε ζηε Βελεηία. Η πόιε πνπ εδώ θαη 11 αηώλεο θηηζκέλε ζε πάκπνια λεζάθηα ζηελ αξρή,
ζήκεξα ζπλδέεηαη κεηαμύ ηνπο κε δεθάδεο γέθπξεο θαη θαλάιηα, όπνπ όια ηα αξρνληηθά εδώ θαη
αηώλεο ζηέθνληαη ζηε ίδηα ζέζε ζαλ λα κελ πέξαζε ρξόλνο από πάλσ ηνπο. Σν κεγάιν θαλάιη ηέκλεη
ζηα δύν ηε Βελεηία. Αθξηβώο κπξνζηά από ηε πιαηεία ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ, όπσο είρε γξάςεη θαη
έλαο δηάζεκνο ζπγγξαθέαο ην <<σξαηόηεξν ραιί ηνπ θόζκνπ>>, αληηθξύδνπκε ην λεζάθη ηνπ Αγίνπ
Γεσξγίνπ κε ηελ νκώλπκε εθθιεζία αιιά θαη ηα δεθάδεο αξρνληηθά κλεκεία λα νκνξθαίλνπλ ηε
πιαηεία αιιά θαη ην παιάηη ησλ Γόγεδσλ. Δκείο ζα επηζθεθηνύκε ηελ νξζόδνμε ειιεληθή εθθιεζία
ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ πνπ θηίζηεθε κεηά ηε πηώζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ππήξμε ε ελνξία ηεο
εθεί ειιεληθήο θνηλόηεηαο. Γηαζρίδνληαο ηα θαλάιηα ζα δνύκε ηε γέθπξα ησλ ζηελαγκώλ, ηε
Μαξθηαλή βηβιηνζήθε, ηελ Αθαληέκηα, ην Ρηάιην θαη άιια κλεκεία πνπ θνζκνύλ ηε Βελεηία. Καζ’
όηη είλαη θαξλαβάιη βιέπνπκε παληνύ παλέκνξθεο, απόθνζκεο θαη ζεαηξηθέο ζηνιέο κε παλέκνξθεο
κάζθεο όπνπ θακηά δελ είλαη ίδηα κεηαμύ ηνπο. Όιν απηό ην δηάθνζκν κε πνιύ ρξώκα δίλεη ζηνλ
επηζθέπηε κηα πνιύ όκνξθε εηθόλα ηεο Βελεηίαο ηελ πεξίνδν απηή. Απνιαύζηε πξαγκαηηθά ηηο
κνλαδηθέο εηθόλεο πνπ πεξλάλε κπξνζηά από ηα κάηηα καο δσληαλεύνληαο κηα άιιε επνρή. Όιν ην
θιίκα είλαη ραξνύκελν θαη από παληνύ αθνύγνληαη κνπζηθέο. Αξγάην απόγεπκα επηζηξνθή ζην
μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε.
4η μέρα Κσριακή 3/3/2019:
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα ηε πιαηεία ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ γηα λα
παξαθνινπζήζνπκε ηε κεγάιε παξέιαζε ησλ θαξλαβαιηζηώλ θαη ην έζηκν ηνπ πεηάγκαηνο ηνπ
αεηνύ ζηε πιαηεία ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ. Υξόλνο ειεύζεξνο γηα λα γπξίζεηε ζηα ζηελά θαη ζηα
θαλάιηα , λα θάλεηε κηα βόιηα κε γόλδνια, κνλαδηθή ζην θόζκν, ζηα δεθάδεο θαλάιηα όπνπ
κπνξείηε λα ζαπκάζεηε ηα παιάηηα, κε ηα δεθάδεο παιηά αξρνληηθά όπνπ αθόκε, ιόγσ ηνπξηζκνύ,
δηαηεξνύληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Βγάιηε θσηνγξαθίεο αγνξάζηε κάζθεο θαη νηηδήπνηε ζαο
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αξέζεη ζ’ απηή ηε κνλαδηθή πόιε ζην θόζκν όπνπ είλαη ζηε θπξηνιεμία πληγκέλε ζην λεξό αιιά
ηαπηόρξνλα καο δείρλεη ηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ν άλζξσπνο. Όινο ν ρξόλνο δηθόο ζαο κέρξη ην
Ρηάιην θαη ηελ Αθαληέκηα. Αξγά ην απόγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.
5η μέρα Δεστέρα 4/3/2019
Μεηά ην πξσηλό ζα αλαρσξήζνπκε από Πάδνβα, Βεξόλα γηα Μπνιόληα γηα λα θζάζνπκε ζηελ
Αλθόλα. Δπηβίβαζε ζην πινίν, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη αλαρώξεζε γηα Διιάδα. Απνιαύζηε
θαη δηαζθεδάζηε κέζα ζην πινίν πνπ παξέρεη επθνιίεο θαη αλέζεηο γηα έλα όκνξθν ηαμίδη.
6η μέρα Τρίτη 5/3/2019:
Άθημε ζην ιηκάλη ηεο Ηγνπκελίηζαο θαη αθνινύζσο γηα Κέξθπξα. Κξαηήζηε δσληαλά απηέο ηηο
αλακλήζεηο από έλα ππέξνρν θαη κνλαδηθό ηαμίδη ζην θαξλαβάιη ηεο Βελεηίαο.
Τιμή σσμμετοτής: από 490€
Επιβάρσνση μονόκλινοσ: 150€
Περιλαμβάνονται:
 Μεηαθνξέο, κεηαθηλήζεηο κε πνιπηειή ιεσθνξεία ηνπ γξαθείνπ καο
 Αθηνπιντθά εηζηηήξηα ζε 4θιηλεο εζσηεξηθέο θακπίλεο ζηε δηαδξνκή ΗΓΟΤΜΔΝΙΣΑ –
ΑΝΚΟΝΑ - ΗΓΟΤΜΔΝΙΣΑ
 Γηαλπθηεξεύζεηο ζε επηιεγκέλα 4* μελνδνρεία
 Πξσηλό θαζεκεξηλά ζην μελνδνρείν
 Δθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα
 Έκπεηξν Αξρεγό - πλνδό ηνπ γξαθείνπ καο
 Φ.Π.Α.
 Αζθαιηζηηθή θάιπςε αζηηθήο επζύλεο
Δεν περιλαμβάνονται:
 Δίζνδνη ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, θαη γεληθά όπνπ απαηηείηαη είζνδνο, όηη
αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν
 Checkpoint 20 €
 Βαπνξέηα Βελεηίαο
 Γεκνηηθνί θόξνη μελνδνρείσλ
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