Λιουμπλιάνα - Βενετία
Λίμνη Μπλεντ - Σπήλαια Ποστόινα, Τεργέστη,
Βερόνα, Σιρμιόνε/Λίμνη Γκάρντα
1η μέρα: Αθήνα - Βενετία - Τεργέστη - Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βενετία με VOLOTEA. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για την
όμορφη Τεργέστη/Trieste, τα νεοκλασικά κτίρια της οποίας μαρτυρούν το αυστριακό παρελθόν της. Κατά την
περιήγησή μας θα δούμε μεταξύ άλλων την Πλατεία Ενότητας της Ιταλίας (Piazza Unità D´Ιtalia), μία από τις
μεγαλύτερες και ομορφότερες της Ευρώπης, με το Δημαρχείο και τα άλλα εντυπωσιακά κτίρια που την
οριοθετούν, την Κρήνη των Τεσσάρων Ηπείρων, τον γοτθικό Καθεδρικό ναό του Σαν Τζούστο (San Giusto),
την ελληνική εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπου συνέλαβαν τον Ρήγα Φεραίο με τους συντρόφους του και
τους παρέδωσαν στους Τούρκους του Βελιγραδίου (1η Δεκεμβρίου 1797) κ.ά. Στη συνέχεια θα
αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Σλοβενίας, την πανέμορφη Λιουμπλιάνα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο RADISSON BLU PLAZA LJUBLJAN 4* (www.radissonblu.com.),ή άλλο της επιλογής σας.
Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Λιουμπλιάνα, Περιήγηση Πόλης
Σήμερα θα περιηγηθούμε στην μεσαιωνική πανέμορφη παλαιά πόλη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού,
όπου θα δούμε την πλατεία Πρέσερεν με έντονο το Ιταλικό στυλ, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου, τη
γέφυρα των Δράκων, το Δημαρχείο κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Λιουμπλιάνα - Λίμνη Μπλεντ - Σπήλαια Ποστόινα - Βενετία
Πρωινή αναχώρηση για το Μπλεντ με την πανέμορφη λίμνη του και το μοναδικό νησάκι της χώρας στο κέντρο
της. Βόλτα με πλοιάριο στη σμαραγδένια νερά της λίμνης και επίσκεψη στο εκπληκτικό κάστρο του Μπλεντ,
απ΄ όπου θα απολαύσουμε τη μαγευτική θέα της λίμνης και της γύρω περιοχής. Συνεχίζουμε για τα
μεγαλόπρεπα και εντυπωσιακά σπήλαια της Ποστόινα με τους σταλακτίτες και σταλαγμίτες να σχηματίζουν
καταπληκτικές παραστάσεις. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την περιοχή Μέστρε της Βενετίας. Άφιξη
αργά το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NH LAGUNA 4* (www.nh-hotels.com). Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Βενετία, Περιήγηση
Πρωινή περιήγηση στην Γαληνοτάτη, όπως ονομαζόταν η Βενετία κατά την περίοδο της κυριαρχίας της.
Μεταφορά στο Τρονκέτο, απ΄ όπου αναχωρούμε με βαπορέτο για την φημισμένη Πιάτσα Σαν Μάρκο, το
"ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης" κατά τον Ναπολέοντα. Εκεί, θα δούμε την ομώνυμη εκκλησία με τους πέντε
τρούλους, το παλάτι των Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού, τις παλιές φυλακές, την περίφημη Γέφυρα των
Στεναγμών και θα καταλήξουμε σε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος για
καφέ ή κοκτέιλ Μπελίνι, το εθνικό ποτό του Βένετο, στο πασίγνωστο Φλοριάν στην πλατεία του Αγίου
Μάρκου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βενετία - Βερόνα - Σιρμιόνε/Λίμνη Γκάρντα - Βενετία
Πρωινή αναχώρηση για τη Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ. Εδώ, θα θαυμάσουμε την
Ρωμαϊκή Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι που περιβάλλονται από άριστα
διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και βέβαια το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της
Ιουλιέτας. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για το όμορφο μεσαιωνικό Σιρμιόνε, κτισμένο στο νότιο άκρο
της λίμνης Γκάρντα. Επιστροφή στη Βενετία. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βενετία - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς
να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ-ΑΘΗΝΑ με την VOLOTEA
• Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο RADISSON BLU PLAZA LJUBLJAN 4* στη Λιουμπλιάνα
• Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο NH LAGUNA 4* στη Βενετία

• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Εισιτήριο για το βαπορέτο για την 4η μέρα
• Εκδρομές, περιηγήσεις, επισκέψεις βάσει προγράμματος
• Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
• Μία χειραποσκευή και μία αποσκευή 15 κιλών
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων, check points: 20€/άτομο, αχθοφορικά,
φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα και ό,τι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα.

