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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΙΤΑΛΙΑ 

ΜΙΛΑΝΟ & ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ 

 

 

5ήμερη αεροπορική εκδρομή/4 διανυκτερεύσεις 

 

από € 495 

 

22, 29 Δεκεμβρίου & 2 Ιανουαρίου 2020 

 

Μία μοναδικά σχεδιασμένη εκδρομή στη Βόρεια Ιταλία μόνο για εσάς: Μιλάνο, Πάρμα, Κόμο, Μπέργκαμο, Σεν Μόριτς. 

Ζήστε τη μαγεία αυτών των Εορτών και απολαύστε υπέροχα τοπία και ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά αξιοθέατα…! 

 

Ημέρα 1 

ΑΘΗΝΑ, ΜΙΛΑΝΟ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και απευθείας πρωινή πτήση για το Μιλάνο. Άφιξη, μεταφορά στο Μιλάνο 

και περιήγηση στην πόλη. Το Ντουόμο, η Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε, η Σκάλα είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα 

δούμε. Ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια μας στην πρωτεύουσα της μόδας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Παραλαβή 

και τακτοποίηση δωματίων. Απόγευμα και βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 2 

ΜΙΛΑΝΟ, ΠΑΡΜΑ, ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ FIDENZA 

Πρωινό και άμεση αναχώρηση για την Πάρμα, πρωτεύουσα του ομώνυμου δουκάτου. Η Πάρμα, κέντρο ενός ισχυρού 

μεσαιωνικού φέουδου, αναγορεύεται σε πρωτεύουσα Δουκάτου και θα αποκτήσει έναν ασύγκριτο πλούτο 

μνημειακών κτιρίων. Παλάτια, θέατρα, κάστρα. Επισκεπτόμαστε το Ντουόμο και το μοναδικό Βαπτιστήριο, βλέπουμε 

το Δουκικό μέγαρο, την Πινακοθήκη, το θέατρο Φαρνέζε, το Αρχ. Μουσείο κ.ά. Χρόνος ελεύθερος στη 

χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο εκπτωτικό χωριό Fidenza, για τα εορταστικά 

μας ψώνια σε δελεαστικές τιμές. Επιστροφή στο Μιλάνο. Βράδυ ελεύθερο. 
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Ημέρα 3 

ΜΙΛΑΝΟ, ΣΕΝ ΜΟΡΙΤΣ 

Πρωινό και αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή στο Σεντ Μόριτζ (Ελβετικές Άλπεις), βορειοδυτικά του Μιλάνου, 

δημοφιλή χειμερινό τόπο αναψυχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο το απόγευμα. Βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 4 

ΜΙΛΑΝΟ, ΒΕΡΟΝΑ, ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ 

Πρωινό και αναχώρηση για τη Βερόνα, την πόλη του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, των μεγάλων εραστών του Σαίξπηρ. 

Περνώντας την επιβλητική κεντρική πύλη του ιστορικού κέντρου της πόλης, θα βρεθούμε στην Πιάτσα Μπρα όπου θα 

δούμε τη Ρωμαϊκή Αρένα, το παλάτι Barbieri, το σπίτι της Ιουλιέτας, καθώς και τον τάφο της και φυσικά πολλά 

υπαίθρια café, πιτσαρίες και τρατορίες. Χρόνος ελεύθερος για καφέ. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο γραφικό 

Μπέργκαμο, 40 χλμ. από το Μιλάνο, στην περιφέρεια Λομβαρδίας. Βρίσκεται πολύ κοντά στη λίμνη Ίζεο, πάνω σε 

λόφο στους πρόποδες των Άλπεων και η ατμόσφαιρά της είναι μοναδική. Την πόλη περικλείουν τα ενετικά τείχη και ο 

συνδυασμός τους με το ιστορικό κέντρο και την Piazza Vecchia, όπως και την εκκλησία της Santa Maria Maggiore, μας 

ταξιδεύουν στο παρελθόν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο το απόγευμα. Βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 5 

ΜΙΛΑΝΟ, ΚΟΜΟ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό και παράδοση δωματίων. Αναχώρηση για την εκδρομή μας στο Κόμο. Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο 

ιστορικό κέντρο και θα θαυμάσουμε το καταπράσινο τοπίο που καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης. Μεταφορά στο 

αεροδρόμιο του Μιλάνο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.  

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY BOOKING ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ 

Aegean Airlines 

22/12 & 02/01 

5 

€495 €545 + €125 €445 

29/12 €545 €595 + €165 €495 
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Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπoρικά εισιτήρια με Aegean Airlines 

2. Μία (1) αποσκευή έως 23 kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 8 kgs 

3. Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Starhotel Business (4*) ή παρόμοιο 

4. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο Malpensa του Μιλάνο 

5. Ξενάγηση στο Μιλάνο με ελληνόφωνο ξεναγό 

6. Όλες οι εκδρομές, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

7. Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας 

8. Ταξιδιωτικά έγγραφα 

9. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης  

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Φόροι αεροδρομίων (€ 150) 

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

3. Checkpoint (€20,00/άτομο, πληρωτέα στην Αθήνα) 

4. Δημοτικός φόρος (€6,00/άτομο ανά διανυκτέρευση, πληρωτέο στο ξενοδοχείο) 

5. Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 

 

Σημειώσεις:  

 Η εκδρομή πραγματοποιείται με συνεργαζόμενο τουριστικό γραφείο 

 Η σειρά των εκδρομών ενδέχεται να αλλάξει, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, χωρίς όμως να παραληφθεί καμία 

 Το Early Booking ισχύει για τις πρώτες συμμετοχές και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 

 Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12 ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε πρόσθετη κλίνη εκτός 

εξαιρέσεων 

 Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα από 

αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ 

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην Ευρώπη. Για 

εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων 

πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα ταξιδέψουν. Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε 

ισχύ 

 Η συμμετοχή στην εκδρομή επιβεβαιώνεται κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με προκαταβολή 30% ανά συμμετέχοντα και 

εξόφληση το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αναχώρηση 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ATHMXP    A3660   08:35-10:10 

MXPATH    A3665   18:00-21:30 
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