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Βενετίας
Όπου η γιορτή έχει χαρακτήρα επιβλητικό,
μυστηριακό & αριστοκρατικό!

Carnevale



Διάρκεια Εκδρομής  |  4 ημέρες           Αναχώρηση |  18 Φεβρουαρίου 2023

_Ημέρα 1η  

Πτήση για Τρεβίζο – Πάντοβα - Marghera
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με την Ryanair για το Τρεβίζο. Αναχώρηση για τη 
φοιτητούπολη Πάντοβα, την αρχαιότερη ίσως πόλη της βόρειας Ιταλίας,σύμφωνα με την 
ημερομηνία ίδρυσής της τον 12ο αιώνα π.Χ. από τους Τρώες. Βλέπουμε το φημισμένο 
πανεπιστήμιό της, ένα από τα αρχαιότερα της Ευρώπης, τη μεγαλοπρεπή Βασιλική του 
Αγίου Αντωνίου με τους βυζαντινούς τρούλους και τον πολυτελή εσωτερικό διάκοσμο που 
θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους λατρευτικούς χώρους της Ιταλίας. Συνεχίζουμε 
για τη δεύτερη μεγαλύτερη πλατεία της Ευρώπης, την Prato della Valle (ελλειπτική πλατεία 
88000 τ.μ.). Χρόνος ελεύθερος και μεταφορά και τακτοποίηση στη Marghera, στο ξενοδοχείο 
Mercure Venezia Marghera 4*.

_Ημέρα 2η  

Βενετία (Περιήγηση Πόλης)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Tronchetto, απ’ όπου αναχωρούμε με 
βαπορέτο για τη φημισμένη Πιάτσα Σαν Μάρκο, το «ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης» 
σύμφωνα με τον Ναπολέοντα. Βλέπουμε την ομώνυμη εκκλησία με τους πέντε τρούλους, 
το παλάτι των Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού, την περίφημη γέφυρα των Στεναγμών 
και καταλήγουμε σ’ ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

_Ημέρα 3η  

Βενετία (Παρακολούθηση Καρναβαλιού)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Βενετία  για να  παρακολουθήσουμε  στην 
πλατεία του Αγίου Μάρκου  τη μεγαλύτερη  γιορτή του καρναβαλιού, τη μεγάλη παρέλαση 
των καρναβαλιστών. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 



_Ημέρα 4η  

Τρεβίζο (Περιήγηση πόλης) – Πτήση Επιστροφής
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την «πόλη του νερού», το Τρεβίζο. Πανέμορφα κανάλια, 
γραφικές πλατείες και μεσαιωνικά κτίρια συνθέτουν μία μαγική εικόνα και υπόσχονται μία μοναδική 
ταξιδιωτική μας εμπειρία. Η πόλη περιστοιχίζεται από βενετσιάνικα τείχη που χρονολογούνται από το 
1515. Η βόρεια είσοδος της πόλης, η μαρμάρινη πύλη Πόρτα Σαν Τομάζο, είναι διακοσμημένη μ ένα 
φτερωτό λιοντάρι. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της πόλης για την πτήση της επιστροφής 
μας.

Carnevale Βενετία 4 ημέρες

Αναχώρηση Ξενοδοχεία – Τοποθεσία Early 
Booking

Κανονική 
Τιμή

Παιδί 
2-12

Επιβάρυνση 
Μονόκλινου Πτήσεις & Ώρες Πτήσεων

18.02 Μercure Venezia 
Marghera 4* 399€ 499€ 350€ 550€

RyanAir
Θεσσαλονίκη - Τρεβίζο

FR2785
06:15 - 07:10

Τρεβίζο - Θεσσαλονίκη
FR2784

14:40 - 20:25

H τιμή Early Booking ιχύει για τις 10 πρώτες επιβεβαιωμένες συμμετοχές, έπειτα ισχύουν οι κανονικές τιμές.

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν
•  Αεροπορικά εισιτήρια για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Τρεβίζο - Θεσσαλονίκη με την Ryan air. 
•  Παραδοτέα αποσκευή 20kg ανά επιβάτη.
•  Διαμονή τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο Mercure Venezia Marghera 4*.
•  Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου. 
•  Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
•  Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
•  Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
•  Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται
•  Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points, parking, φόροι πόλεων 180€. 
•  Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεματικά πάρκα  και γενικά όπου απαιτείται.
•  Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
•  Vaporetto για Βενετία 30€ για όλες τις μεταφορές.

Σημειώσεις: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν



Βενετίας
Carnevale



Διάρκεια Εκδρομής  |  6 ημέρες           Αναχώρηση |  18 Φεβρουαρίου 2023

_Ημέρα 1η & 2η  

Ημέρα Αναχώρηση και απόπλους για Βενετία
Συγκέντρωση και αναχώρηση τη νύχτα για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο 
το πρωί, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Βενετίας. Διανυκτέρευση 
εν πλω. Άφιξη & αναχώρηση για το Tronchetto, απ’ όπου αναχωρούμε με βαπορέτο για 
τη φημισμένη Πιάτσα Σαν Μάρκο, το «ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης» σύμφωνα με τον 
Ναπολέοντα. Βλέπουμε την ομώνυμη εκκλησία με τους πέντε τρούλους, το παλάτι των 
Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού, την περίφημη γέφυρα των Στεναγμών και καταλήγουμε 
σ’ ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.

_Ημέρα 3η  

Βενετία (Παρακολούθηση Καρναβαλιού)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Βενετία  για να  παρακολουθήσουμε  στην 
πλατεία του Αγίου Μάρκου  τη μεγαλύτερη  γιορτή του καρναβαλιού, τη μεγάλη παρέλαση 
των καρναβαλιστών. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

 

_Ημέρα 4η  

Τρεβίζο (Περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την «πόλη του νερού», το Τρεβίζο. Πανέμορφα 
κανάλια, γραφικές πλατείες και μεσαιωνικά κτίρια συνθέτουν μία μαγική εικόνα και 
υπόσχονται μία μοναδική ταξιδιωτική μας εμπειρία. Η πόλη περιστοιχίζεται από βενετσιάνικα 
τείχη που χρονολογούνται από το 1515. Η βόρεια είσοδος της πόλης, η μαρμάρινη πύλη 
Πόρτα Σαν Τομάζο, είναι διακοσμημένη μ ένα φτερωτό λιοντάρι 



_Ημέρα 5η & 6η  

Βενετία – Ηγουμενίτσα 
Πρόγευμα και αναχώρηση από το λιμάνι της Βενετίας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες 
και απόπλους για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Διανυκτέρευση εν πλω. Κατάπλους στο λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας το πρωί. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. Άφιξη στην πόλη μας.

Carnevale Βενετία 6 ημέρες

Αναχώρηση Ξενοδοχεία – 
Τοποθεσία Διατροφή Early 

Booking
Κανονική 

Τιμή
Παιδί 
2-12

Επιβάρυνση 
Μονόκλινου

18.02
Μercure 
Venezia 

Marghera 4*
Πρόγευμα 455€ 555€ 350€ 650€

Ηγουμενίτσα - Βενετία
Κ/Χ Anek-Superfast

06:30 - 07:00
Bενετία - Ηγουμενίτσα

Κ/Χ Anek-Superfast
11:30 - 15:15

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν
•  Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το δρομολόγιο Ηγουμενίτσα – Βενετία – Ηγουμενίτσα σε ΑΒ4 καμπίνες. 
•  Διαμονή τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο Mercure Venezia Marghera 4*.
•  Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου.
•  Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. 
•  Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
•  Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
•  Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται
•  Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεματικά πάρκα  και γενικά όπου απαιτείται.
•  Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
•  Vaporetto για Βενετία 30€ για όλες τις μεταφορές.



Κέρκυρα
Η κοσμοπολίτικη Κέρκυρα με τον 
Βενετσιάνικο αέρα της...

Kοσμοπολίτικη



Διάρκεια Εκδρομής  |  4 ημέρες           Αναχώρηση |  24 Φεβρουαρίου 2023

_Ημέρα 1η  

Καλωσήρθατε στην Κέρκυρα !
Αναχώρηση νωρίς το πρωί και έπειτα από τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στην 
Ηγουμενίτσα. Από το λιμάνι θα επιβιβαστούμε στο καράβι και θα αναχωρήσουμε για την 
Κέρκυρα. Άφιξη στο νησί των Φαιάκων και ανεβαίνουμε στο Κανόνι από όπου θα έχουμε 
μια πανοραμική θέα της λιμνοθάλασσας Χαλκιοπούλου και το Πέραμα. Θα επισκεφθούμε 
την Παναγία τη Βλαχέρνα και προαιρετικά με τη βαρκούλα θα περάσουμε στο φημισμένο 
Ποντικονήσι με την εκκλησία του Παντοκράτορα. Ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για το ξενοδοχείο . Τακτοποίηση και γεύμα. Διανυκτέρευση.

_Ημέρα 2η  

Ξενάγηση Αχίλλειο -   Ξενάγηση στην πόλη 
Πρωινό και αναχώρηση για το Γαστούρι όπου θα ξεναγηθούμε σε μια από τις γνωστότερες 
βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης, το ξακουστό Αχίλλειο. Σε περίπτωση που είναι κλειστό το 
Αχίλλειο θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο Μον Ρεπό. Συνεχίζοντας την ξενάγηση της πόλης 
θα επισκεφθούμε την Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα – Πολιούχου της Κέρκυρας, το Παλιό 
και το Νέο Φρούριο και την μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, την πλατεία Σπιανάδα, 
με τον περίφημο πεζόδρομο ‘Λιστόν’. Ελεύθερος χρόνος.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Ξεκούραση και φαγητό. Προαιρετική διασκέδαση. Διανυκτέρευση.  



_Ημέρα 3η  

Κέρκυρα – Καρναβαλικές Εκδηλώσεις
Πρωινό στο χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για την πλατεία Σπιανάδα. Τη σημερινή 
μέρα θα ταξιδέψουμε σε έναν άλλο αιώνα. Στο Λιστόν θα συναντήσουμε πριγκίπισσες, 
μαρκήσιοι, βαρόνοι και κόμισσες που φορούν γνήσιες βενετσιάνικες στολές. Μια εποχή του 
παραμυθιού που ζει το νησί αιώνες τώρα, κρατώντας συνάμα την ταυτότητα του καθώς 
«πλέκει» μέσα στο πολύχρωμο χρυσαφένιο χρώμα της μασκαράτας και έθιμα επτανησιακά 
που στόχο έχουν τη διασκέδαση, το πικάντικο κουτσομπολιό και το σκανδαλιάρικο 
περίπαιγμα των αποκριών. Το  απόγευμα θα επιστρέψουμε  για φαγητό και ξεκούραση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετικά μπορούμε να συμμετέχουμε σε  κάποιο από τα πάρτι  που 
πραγματοποιούνται στα σοκάκια του νησιού. Διανυκτέρευση.

 

_Ημέρα 4η  

Τελευταίο πρωινό – Στάση στα Ιωάννινα - Θεσσαλονίκη 
Αναχωρούμε από το ξενοδοχείο έπειτα από το πρωινό μας. Αναχωρούμε για το λιμάνι της 
Κέρκυρας και επιβίβαση στο καράβι. Άφιξη στην Ηγουμενίτσα. Ελεύθερος χρόνος στα 
Ιωάννινα για ξεκούραση και φαγητό. Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Τέλος ταξιδιού. 

Από την αρχιτεκτονική των κτιρίων, μέχρι τη γαστρονομία και τον 
πολιτισμό, η Κέρκυρα κουβαλά μια παράδοση 450 ετών η οποία 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή της Βενετίας. H ετυμολογία της 
λέξης Carnavale προέρχεται από τις λατινικές λέξεις carne & vale 
που μεταφράζεται ως ο αποχαιρετισμός από το κρέας.

 Την περίοδο της Ενετοκρατίας ευγενείς & αριστοκράτες 
έφεραν στην Κέρκυρα τα δικά τους έθιμα της Αποκριάς και τον δικό 
τους τρόπο διασκέδασης απογειώνοντας έτσι, συνδυαστικά με τις 
τοπικές κερκυραϊκές παραδόσεις των ντόπιων, το Κορφιάτικο 
καρναβάλι. Οι εκδηλώσεις τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε 
εσωτερικούς χώρους δεν είχαν τελειωμό, αφού είχαν διοργανωθεί 
αποκριάτικοι χοροί όπου συμμετείχε όλη η ελίτ του νησιού.

Μέσα στο πλήθος λέγεται πως σε μια από αυτές τις βραδιές 
ο διάσημος ερωτύλος Καζανόβα είχε κάνει την εμφάνισή του 
σαγηνεύοντας τα γυναικεία πλήθη. Ωστόσο μέσα στο γλέντι, την 
πολυκοσμία και τη διασκέδαση δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι 
καθιερωμένες βραδιές αφιερωμένες στη χαρτοπαιξία. Αξιωματικοί, 
στρατηγοί, ευγενείς και αριστοκράτες λάτρευαν να ασχολούνται με 
τις ώρες με το «άθλημα» στις λέσχες που είχαν τότε δημιουργήσει.

Η ανάπτυξη του Λυρικού Θεάτρου στην Κέρκυρα είχε τη δική της 
συμβολή στην εξέλιξη του Κερκυραϊκού Καρναβαλιού. Η λέσχη 
των ευγενών μετατράπηκε στο θέατρο «Nobile Teatro di San 
Giacommo» όπου διεξάγονταν χοροεσπερίδες μεταμφιεσμένων 
και διάφορες εκδηλώσεις με φανταχτερά και πολυτελή κοστούμια 
τα οποία έραβαν οι μοδίστρες ένα χρόνο πριν.



Κοσμοπολίτικη Κέρκυρα  |  4 ημέρες  |  Εκδρομικό Πρόγραμμα

Αναχώρηση Ξενοδοχεία – Τοποθεσία Promo Τιμή Τελική Τιμή Τιμή Μονόκλινου Τιμή 1ου Παιδιού Τιμή 2ου Παιδιού

Παρασκευή 
24.02

Μagna Graecia Hotel 4*                           
Περιοχή Δασιά 179€ 205€ 260€ 120€ 140€

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν

•  Μεταφορές και περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας
•  Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* .
•  Πρόγευμα και ένα γεύμα καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου.
• Καθημερινές μεταφορές με λεωφορείο βάση του προγράμματος. Στα λεωφορεία πραγματοποιείται τακτική 
απολύμανση κατά την διάρκεια της εκδρομής σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
•  Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την διαδρομή Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα.
•  Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός  του γραφείου μας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής.
•  Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής.
•  Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
•  Φ.Π.Α.

Magna Graecia Hotel 4*  
Δασιά 

Βρίσκεται 8χλμ από την πόλη της Κέρκυρας. 
Το κατάλυμα προσφέρει εστιατόριο, δωρεάν 
ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, εποχική 
εξωτερική πισίνα και μπαρ. Παρέχει επίσης 
κοινόχρηστο lounge, κήπο και βεράντα. 
Διατίθενται 24ωρη ρεσεψιόν, υπηρεσία 
δωματίου και υπηρεσία συναλλάγματος.Κάθε 
δωμάτιο του ξενοδοχείου περιλαμβάνει 
ντουλάπα και τηλεόραση επίπεδης οθόνης. 
Όλες οι μονάδες στο Magna Graecia Hotel 
είναι εξοπλισμένες με κλιματισμό και 
επιφάνεια εργασίας.Καθημερινά σερβίρεται 
ευρωπαϊκό πρωινό και ημιδιατροφή σε 
μπουφέ.
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Επιπλέον ασφάλεια Covid-19 που περιλαμβάνει

• Ιατρικές συμβουλές & πληροφορίες συντονιστικού κέντρου
   (χωρίς περιορισμό χρήσης).

• Υγειονομική μεταφορά του ασφαλισμένου (χωρίς όριο κόστους)

•  Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής (μέχρι 10000€).

•  Έξοδα μετακίνησης & διαμονής σε στενό συγγενή του ασφαλισμένου 
   που νοσηλεύεται (ένα αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή 
   & διαμονή σε ξενοδοχείο για 5 ημέρες μέχρι 500€).

•  Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου (μέχρι 500€).

• Επαναπατρισμός του ασφαλισμένου (μέχρι 5000€).

• Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας 
   του ασφαλισμένου (ένα αεροπορικό εισιτήριο).

•  Έξοδα ξενοδοχείου καραντίνας (μέχρι 1500€)

• Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού (μέχρι 1000€)

Τρόποι επικοινωνίας 

Στο Γραφείο μας Μεγάλου Αλέξανδρου 132, στον Εύοσμο

Τηλεφωνικά στα 2312313519 & 2310387234

Μέσω site www.travelgenius.gr

Μέσω mail στο info@travelgenius.gr & sales@travelgenius.gr

ΜΗΤΕ 0933E60000192501


