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“Spirito del Carnevale”
ΒΕΝΕΤΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ
Ιανουάριος 30-Φεβρουάριος 3,2015.
Ξεκινιςτε το ταξίδι των ονειρϊν ςασ με το Mediteranian Travel ςε
ςυνεργαςία με το Mediteranian Travel Club που ςασ προςφζρει τθ δυνατότθτα
να πλθρϊςετε το ταξίδι με ειδικζσ τιμζσ, με επιπλζον εκπτϊςεισ και
προτεραιότθτεσ. Αν κζλετε τισ ομορφότερεσ διακοπζσ, τθν καλφτερθ ψυχαγωγία
και τθν απόλαυςθ που πάντα ονειρευόςαςταν, τότε πάρτε τουσ φίλουσ ςασ μάηι
ςασ, διότι ζτςι κερδίηετε πολλοφσ πόντουσ ςτο Travel Club με τθν δυνατότθτα το
ταξίδι να μθν ςασ κοςτίςει τίποτα.
Η Βενετία – Πόλθ που βρίςκεται ςτο βόρειο τμιμα τθσ Ιταλίασ, πρωτεφουςα τθσ
περιοχισ Βζνετο. Η πόλθ και το όνομα τθσ περιοχισ προζρχεται από τισ φυλζσ
Βενζτο που εγκαταςτάκθκαν ςε αυτόν τον τομζα από τουσ ρωμαϊκοφσ χρόνουσ. Η
Βενετία είναι γνωςτι ωσ μία από τισ πιο όμορφεσ και ρομαντικζσ πόλεισ ςτον
κόςμο. Εκτείνεται ςε 117 μικρά νθςιά τθσ βενετςιάνικθσ λιμνοκάλαςςασ ςτισ ακτζσ
τθσ Αδριατικισ. Η Βενετία και τα κανάλια τθσ, ζχουν κθρυχκεί Μνθμείο Παγκόςμιασ
Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO. Η πόλθ ζχει πολλά ψευδϊνυμα, όπωσ
"Serenisima", "Βαςίλιςςα τθσ Αδριατικισ", "Νφφθ", "Πόλθ των Γεφυριϊν", "Πόλθ
του Νεροφ". Από τθν άλλθ πλευρά, πολλζσ πόλεισ χτιςμζνεσ ςε κανάλια, φζρουν
επίκετα όπωσ «Βόρεια Βενετία» (Αγία Πετροφπολθ), "Δυτικά τθσ Βενετίασ"
(Άμςτερνταμ), "Αμερικανικι Βενετία" (Νζα Ορλεάνθ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1θ μζρα 30.01. Άφιξθ ςτο Lido Di Jesolo. Διαμονι ςτο επιλεγμζνο ξενοδοχείο.
Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
2θ μζρα 31.01. Πρωινό. Προαιρετικι ξενάγθςθ τθσ πόλθσ (πλατεία του Αγίου
Μάρκου, Μουςείο γυαλιοφ, το Παλάτι των Δόγθδων, τθ Γζφυρα των Στεναγμϊν,
κρουαηιζρα ςτο Ενετικό λιμάνι ...). Δείπνο. Προαιρετικι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ.
3θ μζρα 01.02.
Πρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ για επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ.
Προαιρετικι ξενάγθςθ τθσ πόλθσ (Χρυςαφζνιο ςπίτι, Μεγάλο Κανάλι, θ εκκλθςία
τθσ Santa Maria della Salute...). Δείπνο. Προαιρετικι ζξοδοσ ςε κλαμπ ι ςε ζνα
εςτιατόριο με ηωντανι μουςικι. Διανυκτζρευςθ.
4θ μζρα 02.02. Πρωινό. Προαιρετικι επίςκεψθ ςτθ Βερόνα (Σπίτι τθσ Ιουλιζτασ,
Αρζνα τθσ Βερόνασ, τθν πλατεία Bra, Πλατεία Κυρίων, κρουαηιζρα). Eπιςτροφι ςτο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Προαιρετικι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ.
5θ μζρα 03.02. Πρωινό. Αναχϊρθςθ. Τζλοσ υπθρεςιϊν
* Σαξίδι ςτθ Βενετία – Σαξιδιωτικόσ Οδθγόσ: http://www.youtube.com/watch?v=ue1IBhf_wdc

ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ
HOTEL ROBY***
HOTEL SOFIA***
HOTEL PIGALLE***

www.hotel-roby.it

119€

www.sofiahotel.com

119€

www.hpigalle.com

119€

HOTEL ATENE***

www.hotelatene.com

119€

HOTEL MADISON***

www.madison-hotel.it

119€

* θμείωςθ –Για τα μζλθ του Mediteranian Travel Club αναμζνονται
ειδικζσ τιμζσ και πολλζσ άλλεσ προτεραιότθτεσ
H ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο, ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια
με θμιδιατροφι (πρωινό και δείπνο).
Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Προαιρετικζσ εκδρομζσ.
•Ατομικά ζξοδα που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πακζτο
ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ
 Μεταφορά από το αεροδρόμιο - ξενοδοχείο - αεροδρόμιο
- OW (μονι διαδρομι) ποφλμαν μζχρι 25 άτομα - 200 €
- OW (μονι διαδρομι) ποφλμαν μζχρι 50 άτομα - 325 €
 Οδθγόσ για τθν περιιγθςθ ςτθ Βενετία 120 ζωσ 140 € (θ τιμι εξαρτάται από
τθ γλϊςςα και τον αρικμό των ομάδων )
 Τα ειςιτιρια για τα μουςεία , παλάτια και εκδρομζσ
- Παλάτι των Δόγθδων-16 €
- Μουςείο Correr - 16 €
- Fortuny Palace - 10 €
- Μουςείο Γυαλιοφ- 8 €
- Γόνδολα - 80 € ,βόλτα 40 λεπτά

 Ζνα ταξίδι ςτθ Βενετία
-Βόλτα με πλοιάριο - 14 € ( με λεωφορείο μεταφοράσ από το Lido di Jesolo ςε
Punta Sabioni ) ι - 10 € (Η τιμι περιλαμβάνει - μια βόλτα με πλοιάριο χωρίσ
μεταφορά από το Lido di Jesolo ςε Punta Sabioni )
 Ολοιμερθ εκδρομι ςτθν Βερόνα - 12 €
 Κλαμπ - 8 €
 Δείπνο ςε εςτιατόριο με ζνα ποτό - 18 €
ΗΜΕΙΩΗ
-Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μζρα.
-Επιπλζον χρζωςθ για μονόκλινο δωμάτιο (ανά άτομο/ θμζρα):
Hotel *** 18€
-Δυνατότθτα παράταςθσ τθσ διαμονισ (με επιπλζον χρζωςθ ανά άτομο/ θμζρα):
Hotel *** 30€
•To ακριβζσ όνομα του Ξενοδοχείου / Hostel κα ανακοινωκεί πζντε θμζρεσ πριν
τθν άφιξθ, αν δεν αναφζρεται/ονομάηεται ιδθ ςτο πρόγραμμα.
•Ο διοργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ
εκτζλεςθσ των εκδρομϊν και των επιμζρουσ ςτοιχείων από το πρόγραμμα, λόγω
αντικειμενικϊν ςυνκθκϊν.
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