ΜΙΛΑΝΟ – ΒΕΡΟΝΑ – ΣΙΡΜΙΟΝΕ – ΛΙΜΝΗ GARDA – ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ

ME TON OΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤO MIΛΑΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙLAN FC
2 – 5 Οκτωβρίου 2018
4ήμερη αεροπορική εκδρομή
από € 680,00
Ημέρα 1 (02/10/2018)
ΑΘΗΝΑ, MIΛΑΝΟ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Μιλάνο με ενδιάμεσο σταθμό (μέσω Ζυρίχης). Άφιξη,
παραλαβή αποσκευών, συνάντηση με τον ξεναγό, επιβίβαση στο λεωφορείο και μεταφορά στο κέντρο της πόλης όπου
και θα ξεκινήσει η περιήγηση-ξενάγηση της πρωτεύουσας της Λομβαρδίας, στην οποία μεταξύ άλλων θα δούμε τον
επιβλητικό Καθεδρικό Ναό (Duomo), την Γκαλέρια Βιτόριο Εμανουέλε Β’, ένα από τα δημοφιλέστερα κτήρια όπερας
στον κόσμο, τη Σκάλα του Μιλάνου και το εντυπωσιακό κάστρο του 15ου αιώνα το Castello Forzesco. Το μεσημέρι
τακτοποίηση-παραλαβή δωματίων. Απόγευμα ελεύθερο. Σας προτείνουμε βραδινή βόλτα για φαγητό στα κανάλια του
Navigli.

Ημέρα 2 (03/10/2018)
ΜΙΛΑΝΟ, ΒΕΡΟΝΑ, ΛΙΜΝΗ GARDA-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΣΙΡΜΙΟΝΕ
Πρωινό. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει για εσάς μία εξαιρετική ολοήμερη εκδρομή με πρώτη στάση στη Βερόνα, την
πόλη του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Με την άφιξη θα ξεκινήσει η περιήγηση-ξενάγηση. Περνώντας από την
επιβλητική κεντρική πύλη του ιστορικού κέντρου της πόλης θα βρεθούμε στην Πιάτσα Μπρα και θα δούμε τη Ρωμαϊκή
Αρένα, το παλάτι Barbieri, το σπίτι της Ιουλιέτας καθώς και τον τάφο της. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε στην
αγορά της πόλης με τα πολλά υπαίθρια café και τις παραδοσιακές τρατορίες. Επόμενος σταθμός η πανέμορφη λίμνη
Garda με επίσκεψη στη γραφική αλλά και ιστορική χερσόνησο του Σιρμιόνε με τα στενά σοκάκια και το μεσαιωνικό
κάστρο Scaliger. Περιήγηση-ξενάγηση και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα επιστροφή στο Μιλάνο. Βράδυ ελεύθερο.
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Ημέρα 3 (04/10/2018)
ΜΙΛΑΝΟ
Πρωινό. Ημέρα ελεύθερη για μια βόλτα στο κέντρο της πόλης. Μη λησμονήσετε να περάσετε από τον «ακριβότερο»
δρόμο της πόλης, όπου βρίσκονται οι μπουτίκ μεγάλων οίκων μόδας και είναι η αρχή του επονομαζόμενου χρυσού
τριγώνου, την περίφημη Via Montenapoleone. Το απόγευμα μεταφορά στο στάδιο San Siro για να
παρακολουθήσουμε τον αγώνα ΜΙLAN FC – ΟLYMPIACOS CFP. Μετά το τέλος του αγώνα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Ημέρα 4 (05/10/2018)
ΜΙΛΑΝΟ, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ, ΑΘΗΝΑ
Πρωινό, παράδοση δωματίων (έως τις 12:00) και χρόνος ελεύθερος. Το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο Malpensa
και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό (μέσω Βιέννης). Άφιξη στο Ελ. Βενιζέλος αργά το βράδυ.

Για όσους θέλουν κάτι διαφορετικό υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στην προαιρετική εκδρομή για το Μπέργκαμο,
μία πόλη με «δύο πόλεις». Η «μία» πόλη Città Bassa (Κάτω Πόλη) είναι μοντέρνα και επίπεδη με εντυπωσιακές
πλατείες, ιστορικά κτήρια και εμπορικούς δρόμους και η «άλλη» πόλη η Città Alta (Άνω Πόλη) είναι μεσαιωνική και
προβάλλει αριστοκρατική πάνω στο λόφο. Περικλείεται από καλοδιατηρημένα ενετικά τείχη που κρύβουν λιθόστρωτα
σοκάκια με κάποια από τα σημαντικότερα αξιοθέατα.

ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ ΣΕ MONOKΛINO

€ 680,00

€ 890,00

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1.

Αεροπορικά εισιτήρια (Swiss/Austrian Airlines)

2.

Όλοι οι φόροι αεροδρομίων

3.

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

4.

Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* (www.hotelfelicecasati.com)

5.

Πρωινό καθημερινά

6.

Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο Malpensa

7.

Π ε ρ ι ή γ η σ η - Ξ ενάγηση στο ιστορικό κέντρο του Μιλάνου

8.

Ολοήμερη εκδρομή σε Βερόνα, Σιρμιόνε-Λίμνη Garda
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9.

Μεταφορές από και προς το San Siro

10.

Αρχηγός-Συνοδός του γραφείου μας

11.

Ενημερωτικά έντυπα

12.

Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1.

Εισιτήριο αγώνα (εξασφαλισμένο)

2.

Συμμετοχή στην εκδρομή στο Μπέργκαμο

3.

Δημοτικός φόρος (€5/άτομο ανά διανυκτέρευση)

4.

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά των εκδρομών κατά την παραμονή μας στο Μιλάνο ενδέχεται να αλλάξει εάν αυτό κριθεί
απαραίτητο, χωρίς όμως να παραληφθεί καμία.

Πτήσεις
ATHZRH 02OCT LX 1843 06:30-08:20
ZRHMXP 02OCT LX 1616 09:25-10:35
MXPVIE 05OCT OS 514

17:40-19:10

VIEATH 05OCT OS 803

21:15-00:30

Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ €200,00/ΑΤΟΜΟ
ΚΑΙ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΤΙΣ 24/9/2018
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