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ITAΛΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ 

5ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

5 ημέρες / 4 διανυκτερεύσεις 

 

από € 720 

 

Αναχώρηση 

15 Φεβρουαρίου 2022 

 

Ένα μοναδικό ταξίδι στο Μιλάνο και τα περίχωρα  με έντονο το «άρωμα»  των  Ελβετικών Άλπεων. Μιλάνο 

η «πρωτεύουσα» της Βόρειας Ιταλίας. Πατρίδα της Αlta Moda και οικονομικό κέντρο της χώρας… Πάρμα, 

σήμα κατατεθέν της πόλης η παρμεζάνα, το προσούτο και όχι μόνο. Εκπληκτικά αρχιτεκτονήματα και ένα 

από τα παλαιότερα πανεπιστήμια του κόσμου… Μπέργκαμο, η απόλυτη γραφικότητα που μας «ταξιδεύει» 

στο παρελθόν… Σεντ Μόριτζ, το θέρετρο των διασημοτήτων, ο απόλυτος χειμερινός προορισμός του οποίου 

η «ανάβαση» θα πραγματοποιηθεί μέσα από μια μοναδική διαδρομή με το Αλπικό τρένο! 

 

Ημέρα 1 (15/02/2022) 

ΑΘΗΝΑ, ΜΙΛΑΝΟ, ΠΑΡΜΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ), FIDENZA (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ), ΜΙΛΑΝΟ 

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Μιλάνο. Άφιξη, παραλαβή αποσκευών και 

συνάντηση με την ξεναγό μας. Επιβίβαση στο πούλμαν και άμεση αναχώρηση για την Πάρμα. Μια πόλη 

συνώνυμη του καλού φαγητού και της καλοζωίας, επίσης θησαυροφυλάκιο εξαιρετικής τέχνης και 

μεσαιωνικών κτιρίων. Με την άφιξή μας θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης όπου θα δούμε το 

Ντουόμο με το μοναδικό Βαπτιστήριο, τον Καθεδρικό ναό, το κτήριο της πινακοθήκης, τον Ναό του Αγίου 

Ιωάννη του Ευαγγελιστή, το θέατρο Φαρνέζε κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και αμέσως μετά μεταφορά 

μας στο εκπτωτικό χωριό Fidenza για έναν καφέ και τα «απαραίτητα» πρώτα ψώνια. Αργά το απόγευμα 

επιστροφή στο Μιλάνο. Άφιξη στο ξενοδοχείο και παραλαβή δωματίων (check in). Βράδυ ελεύθερο. 
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Ημέρα 2 (16/02/2022) 

ΜΙΛΑΝΟ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 

Αμέσως μετά το πρωινό μας θα μεταβούμε με το μετρό στο ιστορικό κέντρο της πόλης όπου και θα 

περιηγηθούμε στα κυριότερα σημεία του, όπως ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός (Duomo), η Γκαλέρια 

Βιτόριο Εμανουέλε Β’, ένα από τα δημοφιλέστερα κτήρια όπερας στον κόσμο, τη Σκάλα του Μιλάνου, το 

εντυπωσιακό κάστρο του 15ου αιώνα Castello Forzesco κ.α. Χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στο διάσημο 

Χρυσό Τρίγωνο (σε απόσταση μόλις 10 λεπτών από την Piazza della Scala) απαρτίζεται από τις οδούς 

Montenapoleone, Sant’Andrea και Della Spiga, όπου συνωστίζονται τα μεγαλύτερα ονόματα της haute 

couture. Για το βράδυ σας προτείνουμε βόλτα για φαγητό ή ποτό στα κανάλια του Navigli. 

 

Ημέρα 3 (17/12/2022) 

ΜΙΛΑΝΟ, ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 

Πρωινό και χρόνος ελεύθερος. Νωρίς το μεσημέρι αναχώρηση για το γραφικό Μπέργκαμο. Μία πόλη με 

«δύο πόλεις». Η «μία» Città Bassa (Κάτω Πόλη) είναι μοντέρνα και επίπεδη με εντυπωσιακές πλατείες, 

ιστορικά κτήρια και εμπορικούς δρόμους και η «άλλη» 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. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Το 

απόγευμα για όσους δεν παρακολουθήσουν τον αγώνα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Για τους 

υπόλοιπους της «παρέας» μεταφορά στο γήπεδο και επιστροφή στο Μιλάνο μετά το τέλος του αγώνα.  

 

Ημέρα 4 (18/02/2022) 

ΜΙΛΑΝΟ, ΤΙΡΑΝΟ, ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ, ΣΕΝΤ ΜΟΡΙΤΖ 

Νωρίς το πρωί και αμέσως μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το Τιράνο όπου και θα 

επιβιβασθούμε στο περίφημο «Αλπικό τρένο» και μέσα από μια μαγική διαδρομή δυόμιση περίπου ωρών 

μέσα από δάση, λίμνες και «παγετώνες» θα φτάσουμε στο παγκοσμίου φήμης χειμερινό θέρετρο του Σεντ 

Μόριτζ, το οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1500 μέτρων με γραφικά σαλέ, πολυτελή ξενοδοχεία και τα 

«σικ» καφέ και εστιατόρια . Χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα επιβίβαση στο λεωφορείο μας και επιστροφή 

στο Μιλάνο.  

mailto:info@alltravelservices.com.gr


  

  

 

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 

 

Ημέρα 5 (19/02/2022) 

ΜΙΛΑΝΟ, ΑΘΗΝΑ 

Νωρίς το πρωί και αμέσως μετά το πρωινό μας παράδοση δωματίων και μεταφορά μας στο αεροδρόμιο 

Malpensa. Πτήση για Αθήνα. Άφιξη το μεσημέρι στο Eλ. Βενιζέλος. 

 

Τιμές ανά άτομο: 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ 

15/2/22 5 

UNAHOTELS CENTURY MILANO 

(4*) 

www.gruppouna.it  

€ 720,00 € 880,00 

 

Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean 

2. Όλοι οι φόροι αεροδρομίων 

3. Mία (1) αποσκευή έως 23 κιλά, μία (1) χειραποσκευή έως 8 κιλά & 1 προσωπικό αντικείμενο  

4. Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Una Century Milano (4*) 

5. Πρωινό καθημερινά 

6. Εισιτήριο μίας διαδρομής με το Αλπικό τρένο 

7. Όλες οι ξεναγήσεις και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα με ελληνόφωνο ξεναγό 

8. Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

9. Ενημερωτικά έντυπα 

10. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Εισιτήρια σε μουσεία, μνημεία, αξιοθέατα, μέσα μεταφοράς (όπου και αν αυτό απαιτείται) 

2. Check Points 

3. Δημοτικός φόρος διαμονής (€5 ανά άτομο/διανυκτέρευση) 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

H εκδρομή είναι ανεξάρτητη από τυχόν μεταβολή των όρων διεξαγωγής του αγώνα που μπορεί να 

προκύψουν μελλοντικά. Οι ημερομηνίες είναι οι αναφερόμενες σύμφωνα με το πρόγραμμα και δεν 

προβλέπεται καμία αλλαγή σε αυτές (χωρίς χρέωση) για οποιοδήποτε λόγο.  

 

Με τη συμμετοχή σας στην εκδρομή αποδέχεστε τους παραπάνω όρους 

 

Σημειώσεις: 

• Στα περισσότερα ξενοδοχεία το τρίκλινο δωμάτιο είναι ουσιαστικά δίκλινο με προσθήκη τρίτης 

κλίνης. Ως εκ τούτου, μειώνεται ο ελεύθερος χώρος του δωματίου 

• Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές 

στην Ευρώπη 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ATH ΜXP 15FEB A3 660 08:35 10:10 

MXP ATH 19FEB A3 661 11:05 14:35 
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