
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ  ΣΤΗ  ΒΕΝΕΤΙΑ 

5 ΗΜΕΡΕΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1η  ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 18/02/23, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΕΝ ΠΛΩ (80 χλμ).  
       Συγκέντρωση των εκδρομέων νωρίς το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και 
αναχώρηση από Ιωάννινα για την Ηγουμενίτσα. Τακτοποίηση στις καμπίνες στο πλοίο και 
απόπλους για το λιμάνι της Βενετίας με την Anek Lines. Διανυκτέρευση εν πλω. 
 
2η  ΜΕΡΑ , ΚΥΡΙΑΚΗ, 19/02/23,   ΒΕΝΕΤΙΑ (ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ). 
       Άφιξη την επομένη στο λιμάνι της Βενετίας. Αναχώρηση για να μεταβούμε με το 
βαπορέτο στη μαγευτική πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες, 
πατρίδα του Καζανόβα και του Μάρκου Πόλο. Θα επισκεφθούμε την Ορθόδοξη Ελληνική 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, τον πύργο του ρολογιού των Μαυριτανών, το παλάτι των 
Δόγηδων, την γέφυρα των Στεναγμών και φυσικά την κύρια πλατεία της πόλης του Αγίου 
Μάρκου η οποία είναι γεμάτη ιστορία και περιτριγυρίζεται από κτίρια σπουδαίας 
αρχιτεκτονικής με την ομώνυμη βασιλική του. Η πλατεία του Αγίου Μάρκου είναι η κύρια 
πλατεία της Βενετίας και στην Ιταλία είναι γνωστή απλά ως ΄΄Η πλατεία΄΄. Λέγεται ότι η 
πλατεία του Σαν Μάρκο είναι και το ΄΄σαλόνι της Ευρώπης ΄΄. Ημέρα ελεύθερη στη 
διάθεσή σας για να διασκεδάσετε στους ρυθμούς του καρναβαλιού. Μπορείτε να δείτε τον 
διαγωνισμό καλύτερης στολής αλλά αν θέλετε μπορείτε και να συμμετέχετε κιόλας. 
Φορέστε την καλύτερη μάσκα, παρελάστε στην πασίγνωστη πλατεία και γίνετε και εσείς 
πρωταγωνιστές του σόου. Στη συνέχεια αναχώρηση για το ξενοδοχείο στο Μέστρε της 
Βενετίας. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση. 
 
3η  ΜΕΡΑ , ΔΕΥΤΕΡΑ, 20/02/23,   ΒΕΝΕΤΙΑ (ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ). 
      Πρωινό. Αναχώρηση για να μεταβούμε με το βαπορέτο στη Βενετία. Η ημέρα και 
σήμερα είναι γεμάτη καρναβαλικές εκδηλώσεις με χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά 
του κόσμου. Πλούσια χρώματα, γοητευτικά κοστούμια, ιδιαίτερες εκδηλώσεις και 
μεταμφιέσεις που ξεχωρίζουν και σας περιμένουν για να γευτείτε αυτή τη γιορτή στην 
κεντρική πλατεία του Αγίου Μάρκου. Θα ζήσετε σαν ντόπιοι σε παρελάσεις ανάμεσα σε 
αρλεκίνους, καζανόβες, Δόγηδες, ντόμινα, βαρόνους και μαρκίσιους. Χρόνος ελεύθερος 
για βόλτα με γόνδολες στα στενά της πόλης. Μπορείτε να πιείτε καφέ σε ένα από τα 
κομψά καφέ της πλατείας και να περπατήσετε στα γραφικά και στολισμένα σοκάκια. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 



4η  ΜΕΡΑ,  ΤΡΙΤΗ, 21/02/23, ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΝΚΟΝΑ - ΕΝ ΠΛΩ (372 χλμ). 
          Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα. 
Επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες. Απόπλους για το λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας με την Anek Lines. Διανυκτέρευση εν πλω. 
 
5η  ΜΕΡΑ , ΤΕΤΑΡΤΗ, 22/02/23, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (80χλμ). 
           Άφιξη την επομένη το πρωί, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πούλμαν 
και αναχώρηση για επιστροφή στην πόλη μας, με έντονες εντυπώσεις και αναμνήσεις 
από την υπέροχη εκδρομή.  

ΤΕΛΟΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή τo συντομότερo δυνατό  

και θα έχετε ενημέρωση από το πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται προς 

όφελος των πελατών για την έγκαιρη ενημέρωσή τους και για την επιβεβαίωση των 

ξενοδοχείων. 

 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 350 € / κατά άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΔΕΙΠΝΑ : 40 € / κατά άτομο. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 

- Μεταφορά με πολυτελές, υπερυψωμένο, άνετο, κλιματιζόμενο, πούλμαν του 
γραφείου μας, με την πολυετή εμπειρία του οδηγού μας. 

-  Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Βενετία και Ανκόνα – Ηγουμενίτσα σε 
καμπίνες με w/c και ντουζ με την Anek Lines. 

- Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο του γραφείου μας, 4**** στο 
Μέστρε της Βενετίας. 

- Δύο (2) πρωινά. 
- Τοπικός φόρος διανυκτέρευσης. 
-    Ασφάλεια αστικής ευθύνης, (Π.Δ. 339/11-9-96), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 

 
ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

- Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους , μουσεία και κέντρα διασκέδασης. 
- Βαπορέτο στη Βενετία. 
- Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο. 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα «περιλαμβάνει» .  
- Έξτρα ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις για τον κορωνοϊό και όχι μόνο, πριν και 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. ( 16 ευρώ / κατά άτομο) ** Ρωτήστε μας για 
λεπτομέρειες** 

 
  
Προσοχή !  Χρειάζεται απαραίτητα καινούριο διαβατήριο ή καινούρια αστυνομική 
ταυτότητα (με λατινικούς χαρακτήρες). 
 
* Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική  σειρά  χωρίς να παραλειφθεί 
τίποτα, προς όφελος των πελατών. 
 

 

   

              Pamvotis Travel -  Γραφείο Γενικού Τουρισμού        

Ν. Ζέρβα 7-9, 45332     Ιωάννινα    Τηλ.: 26510-34774 
Fax: 26510-37779     

www.pamvotistravel.gr       pamvoioa@otenet.gr 


