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ΓΕΝΟΒΑ – ΙΤΑΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ  
 

FINAL EIGHT 2018 
 

6 – 10 Ιουνίου 2018 

5ήμερη αεροπορική εκδρομή 

από € 640,00 

  Με τον Ολυμπιακό στο FINAL EIGHT 2018… 

Ζήστε τη μαγεία της Ιταλικής Ριβιέρας και την προσπάθεια της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού 

 για την κατάκτηση της ευρωπαϊκής κορυφής 

 

Ημέρα 1 (06/6/2018) 

ΑΘΗΝΑ, MIΛΑΝΟ, ΓΕΝΟΒΑ 

Συνάντηση στο Ελ. Βενιζέλος νωρίς το μεσημέρι και πτήση για Μιλάνο (Linate). Άφιξη, παραλαβή αποσκευών, επιβίβαση στο 

πούλμαν και άμεση αναχώρηση για Γένοβα (περίπου 160 χλμ). Άφιξη στο ξενοδοχείο και παραλαβή δωματίων. Βράδυ ελεύθερο. 

Σας προτείνουμε μια βόλτα στο παλιό λιμάνι (Porto Antico). 

Ημέρα 2 (07/6/2018) 

ΓΕΝΟΒΑ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 

Μετά το πρωινό θα ακολουθήσει η περιήγηση-ξενάγηση στα κυριότερα αξιοθέατα στο ιστορικό κέντρο της πόλης όπως τα μνημεία 

Λότζα ντέϊ Μερκάντι, Πόρτα Σοπράνα, το σπίτι του Κολόμβου, το Παλάτσο Ντουκάλε, την Πιάτσα Σαν Ματέο, τον καθεδρικό Ναό 

του Σαν Λορέντσο, την Πιάτσα Μπάνκι, την Πιάτσα Ντε Φεράρι κ.α. Σας προτείνουμε επίσκεψη στο ενυδρείο της πόλης (ένα από τα 

καλύτερα παγκοσμίως). Το μεσημέρι χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Το απόγευμα μεταφορά στο κολυμβητήριο (Piscine Sciorba) για 

να παρακολουθήσουμε την 1η ημέρα των αγώνων. Βράδυ ελεύθερο. 

Ημέρα 3 (08/6/2018) 

ΓΕΝΟΒΑ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ 

Μετά το πρωινό αναχώρηση για την χερσόνησο του Πoρτοφίνο με τις διάσημες παραλίες και τα πανέμορφα θέρετρά του. Θα 

επισκεφθούμε τα κυριότερα από αυτά όπως το Ραπάλο, τη Σάντα Μαργκερίτα Λιγκούρε και το Πορτοφίνο όπου θα κάνουμε και τη 

μεγαλύτερη στάση. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και επιστροφή στη Γένοβα. Το απόγευμα μεταφορά στο κολυμβητήριο για να 

παρακολουθήσουμε τη 2η ημέρα των αγώνων. Βράδυ ελεύθερο. 
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Ημέρα 4 (09/6/2018) 

ΓΕΝΟΒΑ,ΤΣΙΝΚΟΥΕ ΤΕΡΕ 

Πρωινό και αναχώρηση για το Τσίνκουε Τέρρε. Βαθυγάλανα νερά και απότομοι γκρεμοί, χωριά που κυριολεκτικά κρέμονται στις 

βραχώδεις πλαγιές και πεζούλες λαξεμένες στις πλαγιές των βουνών. Αυτό είναι το τοπίο του Τσίνκουε Τέρρε που σήμερα αποτελεί 

Εθνικό Πάρκο και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Θα επισκεφθούμε τα κυριότερα χωριά όπως το Ριοματζόρε, τη 

Μαναρόλα, τη Βερνάτσα και το Μοντερόσο αλ Μάρε. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Το απόγευμα επιστροφή στη Γένοβα και 

μεταφορά στο κολυμβητήριο για να παρακολουθήσουμε την 3η ημέρα των αγώνων. Βράδυ ελεύθερο. 

Ημέρα 5 (10/6/2018) 

ΓΕΝΟΒΑ, ΜΙΛΑΝΟ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό και αναχώρηση νωρίς το πρωί με τις καλύτερες των εντυπώσεων για το αεροδρόμιο Linate και πτήση για Αθήνα. Άφιξη στο 

Ελευθέριος Βενιζέλος το μεσημέρι. 

 

ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

€ 640,00 

ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ ΣΕ MONOKΛINO 

€ 790,00 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  

1. Αεροπορικά εισιτήρια με ALITALIA 

2. Όλοι οι φόροι αεροδρομίων 

3. Μία (1) αποσκευή έως 22kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 8kgs ανά άτομο 

4. Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο Starhotel President Genoa (www.starhotels.com)  

5. Πρωινό καθημερινά 

6. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο  

7. Ξ ενάγηση στη Γένοβα με Έλληνα ξεναγό 

8. Εκδρομή και ξενάγηση σε Rapallo, Santa Margherita και Portofino με Έλληνα ξεναγό 

9. Εκδρομή και ξενάγηση στο Cinque Terre με ‘Έλληνα ξεναγό 

10. Μεταφορές από και προς το κολυμβητήριο για τους αγώνες του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 

11. Αρχηγός-Συνοδός του γραφείου μας 

12. Ενημερωτικά έντυπα 

13. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 

 

mailto:info@alltravelservices.com.gr
http://www.starhotels.com/


  

  

 

All Travel Services 
A N. Nikodimou 2, 105 57, Athens T +30 2103315750 F +30 2103315751 

E info@alltravelservices.com.gr     W www.alltravelservices.com.gr 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 

1. Είσοδοι σε χώρους και μουσεία (όπου και αν αυτό απαιτείται) 

2. Εισιτήριο αγώνα (εξασφαλισμένο) 

3. Εισιτήριο τραίνου κατά την επίσκεψή μας στα χωριά του Cinque Terre (€16/άτομο)  

4. Εισιτήριο με το πλοιάριο για Rapallo- Santa Margherita – Portofino (€15/άτομο) 

5. Δημοτικός φόρος (€3/άτομο ανά διανυκτέρευση) 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ημέρες των εκδρομών κατά την παραμονή μας στη Γένοβα μπορεί να αλλάξουν σειρά τέλεσης ανάλογα 

με το πρόγραμμα των αγώνων του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ χωρίς όμως να παραληφθεί καμία 

 

 

Πτήσεις 

ATHLIN 06JUN AZ725 15:15-16:50 

LINATH 10JUN AZ726 11:00-14:25 
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