
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΒΕΡΟΝΑ – ΛΙΜΝΗ ΓΚΑΡΝΤΑ – GARDALAND - ΣΙΡΜΙΟΝΕ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1η  ΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, 18/04/23,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ (82 χλμ). 
   Συγκέντρωση των εκδρομέων νωρίς το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την 
Ηγουμενίτσα. Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες και 
απόπλους για το λιμάνι της Βενετίας στις 04:30. Διανυκτέρευση εν πλω. 
 
2η  ΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ , 19/04/23, ΒΕΝΕΤΙΑ – ΒΕΡΟΝΑ  (122 χλμ). 
    Άφιξη την επομένη στο λιμάνι της Βενετίας και αναχώρηση για την πανέμορφη Βερόνα που βρίσκεται 
στις όχθες του ποταμού Αδίγη. Περνώντας την επιβλητική κεντρική πύλη του ιστορικού κέντρου της πόλης, 
θα βρεθούμε στην Πιάτσα Μπρα όπου θα δούμε την Ρωμαική Αρένα, το παλάτι Barbieri, το σπίτι της 
Ιουλιέτας, κ.α. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για 
περιπλάνηση στα στενά γραφικά σοκάκια και στις πλατείες της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
 
3η  ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ , 20/04/23,  ΒΕΡΟΝΑ – GARDALAND - ΒΕΡΟΝΑ ( 35 χλμ x 2 = 70 χλμ). 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση το πάρκο Γκάρνταλαντ (Gardaland Amusement Park), το 
μεγαλύτερο πάρκο ψυχαγωγίας στην Ιταλία. Εδώ ζωντανεύει ένας κόσμος ονείρου, παραμυθιού και φαντασίας 
για μικρούς και μεγάλους, που λατρεύουν την περιπέτεια, τη μαγεία, την ιστορία, τη γεωγραφία, το διάστημα, τα 
σόου και μπορούν να τα απολαύσουν μέσα από διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων - ταψί που υψώνεται 
κάθετα στα 50 μέτρα από το έδαφος και περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του (!), τραινάκι του τρόμου μήκους 
566 μέτρων για βόλτες που κόβουν την ανάσα, θέατρο με μαριονέτες, δελφινάριο, σόου στον πάγο, βυθισμένη 
ήπειρο, ζούγκλα, το βασίλειο των Πειρατών, προβολές 3D και 4D με απίστευτα ειδικά εφέ… Ένα είναι σίγουρο: η 
επίσκεψη στον θαυμαστό κόσμο της "Disneyland της Ιταλίας" μαγεύει όλους της τους επισκέπτες! Επιστροφή στη 
Βερόνα. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
4η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21/04/23,  ΒΕΡΟΝΑ – ΓΚΑΡΝΤΑ - ΣΙΡΜΙΟΝΕ – ΒΕΡΟΝΑ ( 117 χλμ). 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη λίμνη Γκάρντα, που φωλιάζει στις πλαγιές των 
Άλπεων και είναι η μεγαλύτερη της Ιταλίας. Από εκεί, συνεχίζουμε για τη χερσόνησο του γραφικού Σιρμιόνε 
όπου θα δούμε το μεσαιωνικό κάστρο των Σαλιγκέρι να καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης, την περίφημη 
εκκλησία του Αγίου Πέτρου, την εκκλησία της Παρθένου Μαρίας και το σπίτι της Μαρίας Κάλας. Θα 
περπατήσουμε στα στενά σοκάκια με τα πέτρινα σπίτια. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε έναν 
καπουτσίνο ή και το γεύμα σας σε κάποιο τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στη Βερόνα στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
5η  ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 22/04/23,  ΒΕΡΟΝΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ ( 122 χλμ). 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το λιμάνι της Βενετίας. Επιβίβαση στο πλοίο και 
τακτοποίηση στις καμπίνες. Απόπλους για την Ηγουμενίτσα στις 14:30. Διανυκτέρευση εν πλω.  
 
 
 



 
 
 
6η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ,  23/04/23,   ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (82 χλμ). 
      Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την πόλη μας με 
έντονες εντυπώσεις και αναμνήσεις από την εκδρομή μας. 

 
 

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:  564  ευρώ / κατά άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Μεταφορά με πολυτελές, υπερυψωμένο, ασφαλές, άνετο, κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας, με 
την πολυετή εμπειρία του οδηγού μας. 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Βενετία & Βενετία – Ηγουμενίτσα σε καμπίνες με w/c κα ντουζ. 
- Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στη Βερόνα , σε επιλεγμένο ξενοδοχείο του γραφείου μας,  4****. 
-Τοπικοί φόροι των πόλεων. 
- Τρία (3) πρωινά - μπουφέ. 
- Τρία (3) δείπνα. 
-  Ξεναγό - αρχηγό του γραφείου μας, σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
- Ξεναγήσεις - Περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης ( Π.Δ 339/11-6-96 ), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους, κέντρα διασκεδάσεως και μουσεία. 
- Τα ποτά στα δείπνα. 
- Ότι 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 η καινούρια αστυνομική ταυτότητα (με τους λατινικούς χαρακτήρες) ή το καινούριο σας 
διαβατήριο. 
 
* Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί τίποτα, προς όφελος των 
πελατών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  Pamvotis Travel IKE - Γραφείο Γενικού Τουρισμού         
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