
 
 

Βενετία , η πόλη των Δόγηδων 4,5ημ, 
Κάθε εβδομάδα, από Θεσσαλονίκη 

 
4 ημέρες 

 

 κάθε Κυριακή από 25/09 έως 23/10 
κάθε Σάββατο από 05/11-17/12 και από 07/01-18/03  

  
5ημέρες 

 

κάθε Τετάρτη 28/09 έως 19/10  
Κάθε Τρίτη από 01/11 έως 20/12 και από 10/01-21/03 

 
 

1η ημέρα  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ 
 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Τρεβίζο. Άφιξη στη Βενετία και 
ξεκινάμε τη ξενάγηση μας. Πρόκειται για μια πόλη-μουσείο, μια πόλη που ο χρόνος 
φαίνεται να σταμάτησε κάπου εκεί στα χρόνια της Αναγέννησης. Στη διάρκεια της 
βόλτας μας θα θαυμάσουμε την φημισμένη πλατεία του Αγίου Μάρκου, το 
«Ωραιότερο Σαλόνι του κόσμου» κατά το Ναπολέοντα όπου θα δούμε την ομώνυμη 
εκκλησία, το παλάτι των Δόγηδων, τον πύργο του Ωρολογίου και τη γέφυρα των 
Στεναγμών, τις παλιές φυλακές καθώς και την ορθόδοξη ελληνική εκκλησία του Αγ. 
Γεωργίου. Η περιήγηση μας θα ολοκληρωθεί στην γέφυρα Ριάλτο, την πιο όμορφη 
γέφυρα που ενώνει τις δυο όχθες του Μεγάλου καναλιού. Ελεύθερος χρόνος στα 
γραφικά σοκάκια της πόλης, όπου θα βρείτε εργαστήρια Μουράνο αλλά και 
μπουτίκ γνωστών σχεδιαστών. Για το μεσημεριανό σας φαγητό σας συνιστούμε 
την τρατορία Ριβέτα με τα παραδοσιακά βενετσιάνικα εδέσματα, καθώς και το 
εστιατόριο Καραβέλα, στέκι των διασήμων, με τα περίφημα ριζότο και το πολύ 
καλό κρασί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση. 
 
 



 
 

2η ημέρα  ΒΕΝΕΤΙΑ - προαιρετική εκδρομή στην λίμνη Γκάρντα - Σιρμιόνε - 
Βερόνα 
 
Μετά το πρωινό μας ελεύθερος χρόνος για βόλτες στην παλιά πόλη της Βενετίας. 
Μη λησμονήσετε να πιείτε καφέ ή Μπελίνι, το εθνικό ποτό του Βένετο στο 
πασίγνωστο Φλοριάν στην πλατεία του Αγ. Μάρκου.Αν πάλι θέλετε κάτι 
διαφορετικό, μπορείτε να ακολουθήσετε την προαιρετική μας εκδρομή στην 
πανέμορφη λίμνη Γκάρντα. Πρώτος μας σταθμός το μεσαιωνικό χωριό Σιρμιόνε, 
κτισμένο σε μια στενή γλώσσα γης, στο νότιο άκρο της λίμνης. Θα 
φωτογραφίσουμε το κάστρο της οικογένειας Σκαλιγκέρι και θα περπατήσουμε στις 
όχθες της λίμνης.Επόμενος μας σταθμός η ποιητική Βερόνα, η πόλη των "αιώνιων 
εραστών" του Σαίξπηρ. Θα θαυμάσουμε την μεσαιωνική συνοικία του ιστορικού 
κέντρου, κυρίαρχει θέση έχει η σχεδόν άθικτη από τον χρόνο αρένα, το πιο καλά 
διατηρημένο Ρωμαϊκό αμφιθέατρο της Ευρώπης. Έπειτα θα περπατήσουμε στις 
ιστορικές πλατείες Ντέι Σινιόρι και Έρπε, με τη βόλτα μας να ολοκληρώνεται στο 
αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέττας. Ελεύθερος 
χρόνος για ψώνια στη Βία Ματζίνι, τον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης αλλά και για 
το μεσημεριανό γεύμα στα ταβερνάκια της πλατειάς Μπρα. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στη Βενετία. Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - προαιρετική εκδρομή στην Τεργέστη 
 
Σήμερα σας προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή σε μια πόλη με έντολο το 
ελληνικό στοιχείο ,την Τεργέστη. Η Τεργέστη βρίσκεται στο βορειότερο μυχό του 
κόλπου της Αδριατικής και είναι ένα από τα πιο ειδυλλιακά τουριστικά θέρετρα της 
Μεσογείου. Η γοητεία της οφείλεται στο γεγονός ότι εξακολουθεί, μέχρι και σήμερα, 
να αναδεικνύει τα σημάδια της ιστορίας της στα επιβλητικά της κτίρια με τις 
εντυπωσιακά διακοσμημένες νεοκλασικές τους προσόψεις.Η άλλοτε ρωμαϊκή 
πόλη, η λεγόμενη «Tergeste», ενώθηκε με την Ιταλία το 1919 ενώ προηγουμένως 
βρισκόταν στα χέρια των Βενετών (το 13ο αιώνα) και των Αυστριακών για 500 
ολόκληρα χρόνια. Η επιρροή και των δύο αυτών λαών είναι έντονη, κυρίως στην 
αρχιτεκτονική της πόλης. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο, ελεύθερος 
χρόνος. Διανυκτέρευση. 
 
 
 

https://www.mazi.travel/D1D58EE4.el.aspx#day3D2E4366
https://www.mazi.travel/D1D58EE4.el.aspx#day3D2E4366
https://www.mazi.travel/D1D58EE4.el.aspx#day3D2E4366


 
 

4η ημέρα  ΒΕΝΕΤΙΑ - προαιρετική εκδρομή στους Ιταλικούς Δολομίτες  
 
Μετά το πρωινό μας  θα αναχωρήσουμε- με προορισμό μας την Κορτίνα ντ΄ 

Αμπέτσο, την πρωτεύουσα των Δολομιτών (Δολομιτικών Άλπεων).  Βρίσκεται στην 

κοιλάδα του ποταμού Μπόιτε και είναι παγκοσμίως γνωστή για το περίφημο 

χιονοδρομικό της κέντρο, στο οποίο μάλιστα είχαν γίνει το 1956 οι Χειμερινοί 

Ολυμπιακοί Αγώνες. Αυτή η πανέμορφη πόλη την οποία θα επισκεφθούμε, 

θεωρείται ένα πραγματικό κόσμημα της φύσης, με το απαράμιλλης ομορφιάς τοπίο 

που την περιβάλει. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια, βόλτες ή ακόμα και για να 

ανεβείτε με το τελεφερίκ στην κορυφή του βουνού για να απολαύσετε μια 

πανοραμική θέα (αν ο καιρός το επιτρέπει). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας  

 
5η ημέρα  BΕΝΕΤΙΑ – ελεύθερη ημέρα - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
 
Πρωινό , χρόνος ελεύθερος στην πόλη και  αναχώρηση για το αεροδρόμιο όπου θα 

πάρουμε την πτήση επιστροφής με τις καλύτερες εντυπώσεις από την εκδρομή μας. 

Βενετία , η πόλη των Δόγηδων 4ημέρες 
 κάθε Κυριακή από 25/09 έως 23/10 

κάθε Σάββατο από 05/11-17/12 και από 07/01-18/03  

Ξενοδοχεία  
4ημέρες 

Early Booking 
4ημέρες 

Κανονική Τιμή 
Παιδί 
 2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι 
καυσίμων : 145 €  

 NH Hotel Laguna Palace  
4*, Μέστρε 

299 € 369 € 199€ 
Ενδεικτικά δρομολόγια  

 

Θες/νικη-Βενετία 
06.15-07.10 

ή 
19.00-19.55 

 
Βενετία-Θες/νίκη 

07.15-10.00 
ή 

17.40-20.25 
 
  

Royal San Marco 4, 
ιστορικό κέντρο 

329 € 399 € 229€ 

Carlton on the Grand 
Canal 4, 

ιστορικό κέντρο 
389 € 469 € 249€ 

Palazzetto Madonna 4, 
ιστορικό κέντρo 

429 € 499 € 299€ 

 

https://www.mazi.travel/D1D58EE4.el.aspx#day3D2E4366
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=98e86ec6b1effed0c2f58993536bda39&id=49143&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=98e86ec6b1effed0c2f58993536bda39&id=49143&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=98e86ec6b1effed0c2f58993536bda39&id=49143&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=57afaa2646bd056f7b341c7671e97abe&id=5713&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=57afaa2646bd056f7b341c7671e97abe&id=9187&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=57afaa2646bd056f7b341c7671e97abe&id=9187&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=57afaa2646bd056f7b341c7671e97abe&id=192518&do_request&results_source=ACC_AVAIL


 
 

 

Βενετία , η πόλη των Δόγηδων 5ημέρες 
 κάθε Τετάρτη 28/09 έως 19/10  

Κάθε Τρίτη από 01/11 έως 20/12 και από 10/01-21/03 

Ξενοδοχεία  
5ημέρες 

Early Booking 
5ημέρες 

Κανονική Τιμή 
Παιδί 
 2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι 
καυσίμων : 145 €  

 NH Hotel Laguna Palace  
4*, Μέστρε 

349 € 429 € 249€ 
Ενδεικτικά δρομολόγια  

 

Θες/νικη-Βενετία 
10.25-11.20 

ή 
16.20-17.15 

 
Βενετία-Θες/νίκη 

20.50-23.35 
ή 

07.35-10.20 
 
  

Royal San Marco 4, 
ιστορικό κέντρο 

389 € 469 € 279€ 

Carlton on the Grand 
Canal 4, 

ιστορικό κέντρο 
449 € 529 € 299€ 

Palazzetto Madonna 4, 
ιστορικό κέντρo 

499 € 579 € 349€ 

 

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό πρόγραμμα , 

οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 120€ το άτομο 

 

Οι τιμές περιλαμβάνουν:  
 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την Ryanair για το 
δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Βενετία (Τρεβίζο)– Θεσσαλονίκη  

• Δύο χειραποσκευές ανά άτομο (μία Χειραποσκευή 10 κιλών & μία μικρή τσάντα να 
χωράει κάτω από το κάθισμα) 

• Προτεραιότητα και κρατημένη θέση  

• μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο της Βενετίας  

• Ξενάγηση πόλης   

• Διαμονή  στο ξενοδοχείο με πρωινό καθημερινά 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
 

 
 
 

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=98e86ec6b1effed0c2f58993536bda39&id=49143&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=98e86ec6b1effed0c2f58993536bda39&id=49143&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=98e86ec6b1effed0c2f58993536bda39&id=49143&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=57afaa2646bd056f7b341c7671e97abe&id=5713&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=57afaa2646bd056f7b341c7671e97abe&id=9187&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=57afaa2646bd056f7b341c7671e97abe&id=9187&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=57afaa2646bd056f7b341c7671e97abe&id=192518&do_request&results_source=ACC_AVAIL


 
 

Δεν Περιλαμβάνονται: 
 

• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό  

•  Είσοδοι σε μουσεία και πάρκα, τρένα , Κρουαζιέρες  

•  Δημοτικοί φόροι  

•  Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (+ 145€) 
 
 

Παρακαλώ όπως διαβάσετε με προσοχή και τα παρακάτω 
 

Σημαντικές σημειώσεις : 
 

• Οι παραπάνω τιμές έχουνε κοστολογηθεί με οικονομικούς αεροπορικούς 
ναύλους και προϋποθέτουν έγκαιρη κράτηση  .Σε περίπτωση αύξησης 
τιμών, θα υπάρχει επιβάρυνση τιμής .Ελέγξτε διαθεσιμότητα με τους 
πωλητές μας   

• Tα προτεινόμενα ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά ποιότητας και τοποθεσίας  

• Η μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο και η ξενάγηση πόλης 
πραγματοποιούνται ακόμα και δύο άτομα μόνα  

• Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε στις προαιρετικές δραστηριότητες  

• Η πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών προϋποθέτει ελάχιστο 
αριθμό συμμετοχών και η τελική τιμή διαμορφώνεται βάση συμμετοχής   

• Πληρώστε έως 12 άτοκες δόσεις το ταξίδι σας με την πιστωτική σας 
κάρτα  

• Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες 
της χώρας που επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα  
.Το γραφείο λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά  

• Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε 

• Σε περίπτωση αύξησης των τιμών εισόδου σε μουσεία ή θεάματα 
,επίναυλους καυσίμων ή δημοτικών φόρων κτλ, η αύξηση επιβαρύνει τον 
πελάτη  

 
 
 
 
 
 



 
 

Τρόπος κράτησης ,πληρωμής : 
 

Την κράτηση σας μπορείτε να την πραγματοποιήσετε με τις τρεις τρόπους  
 
Α)με επίσκεψή σας στο γραφείο και πληρωμή με μετρητά ,χρεωστική ή 
πιστωτική κάρτα  
Β)ηλεκτρονικά με του online συστήματός μας κρατήσεων με χρήση κάρτας σε 
ασφαλές περιβάλλον τράπεζας ή με αντικαταβολή σε κάποιο τραπεζικό μας 
λογαριασμό. Διαθέτουμε και τις τέσσερις συστημικές τράπεζες Εθνική ,Alpha 
,Πειραιώς &  Eurobank * 
Γ)τηλεφωνικά λαμβάνοντας τις πληροφορίες προφορικά και συμπληρώνοντας τη 
φόρμα κράτησης που θα λάβετε στο email σας .Η πληρωμή γίνεται με 
αντικαταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό 
*Λόγο των συνεχόμενων ανατιμήσεων των αεροπορικών ναύλων ,ενδέχεται οι 
τιμές στο online σύστημα κρατήσεων να μην ισχύουν και να υπάρχει αύξηση 
τιμής .Η τελική τιμή επιβεβαιώνεται με τη σύμβαση συμμετοχής .Σε κάθε 
περίπτωση αν η τιμή που κλείσατε την εκδρομή ,με την τελική τιμή είναι άλλη 
σας επιστρέφονται άμεσα η προκαταβολή σας  

 

➢ Μπορείτε να πληρώσετε το σύνολο της εκδρομής έως 12 άτοκες δόσεις 
με πιστωτική κάρτα  

➢ Η εξόφληση της εκδρομής γίνεται 15ημέρες προ αναχώρησης ,χωρίς πρότερη 
από εμάς ενόχληση  

 

Ολοκλήρωση κράτησης – Ενημερωτικό εκδρομής   : 
 

➢ Η κράτηση ολοκληρώνεται και θεωρείται ενεργή με τη λήψη και 
υπογραφή από τον πελάτη της σύμβασης συμμετοχής ,σε κάθε άλλη 
περίπτωση είναι εκκρεμή  

➢ Το ενημερωτικό της εκδρομής με τις τελευταίες λεπτομέρειες το λαμβάνεται με 
email 72-24 ώρες .Το πρόγραμμα είναι το αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας  

➢ Τις κάρτες επιβίβασης (check in) τις λαμβάνουνε 48-24 ώρες προ πτήσεων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας : (προαιρετικά) 
 

✓ Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 πριν 
την αναχώρηση.  

✓ Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19). 
✓ Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών . 
✓ Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών . 
✓ Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του 

Ασφαλισμένου 
✓ Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας 

των ταξιδιωτικών του εγγράφων. 
✓ Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 
✓ Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του. 
✓ Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α). 
✓ Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. 
✓ Έξοδα για νομική υποστήριξη. 
✓ Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου 

που νοσηλεύεται. 
✓ Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής. 
✓ Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου. 

 

 


