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1η ημέρα : 3/7 : Αθήνα – Πάτρα – Ανκόνα   
Συγκέντρωση στις 10 π.μ. στο πάρκινγκ του Ολυμπιακού Σταδίου και αναχώρηση για την Πάτρα με 
ενδιάμεση στάση. Άφιξη και επιβίβαση στο πλοίο με προορισμό το λιμάνι της Ανκόνα. Αναχώρηση στις 2,30 
μ.μ. Τακτοποίηση στις καμπίνες μας και ξεκινάει το ταξίδι μας διασχίζοντας την Αδριατική. Διανυκτέρευση 
εν πλώ. 
 

2η ημέρα : 4/7 : Ανκόνα – Λίμνη Γκάρντα – Σιρμιόνε - Λομάτζο 
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα γύρω στις 1ο το πρωί και άμεση αναχώρηση προς την Λομβαρδία, κάνοντας 
ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση. Στάση, διάλειμμα, βόλτα και φαγητό στη Λίμνη Γκάρντα και στο μαγικό 
Σιμιόνε.  

 
Αφού περάσουμε  τα όρια των επαρχιών Μάρκε και Εμίλια Ρομάνια θα φτάσουμε στο Λομάτζο και στο 
ξενοδοχείο που θα μας φιλοξενήσει τις επόμενες τρεις ημέρες. Τακτοποίηση στα δωμάτια του ξενοδοχείου 
και ξεκούραση. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
 

3η ημέρα : 5/7 : Λομάτζο – Λίμνη Κόμο – Μπελάτζιο – Βαρένα.     
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την πόλη του Κόμο, την όμορφη πόλη του μεταξιού χτισμένη στις όχθες 
της ομώνυμης λίμνης. Θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό  , θα περπατήσουμε στα μεσαιωνικά σοκάκια της 
πόλης και θα έχουμε την μοναδική ευκαιρία να κάνουμε κρουαζιέρα προς το πανέμορφο Μπελάτζιο, στη 
μαγευτική Βαρένα και σ΄ άλλα γραφικά χωριά, στις όχθες της λίμνης. Στη συνέχεια επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Μετά το δείπνο, νυχτερινή έξοδος, με το δικό μας πούλμαν, στο Μιλάνο. Επιστροφή και 
διανυκτέρευση.  

 

ΛΙΜΝΗ ΓΚΑΡΝΤΑ - ΣΙΡΜΙΟΝΕ - ΚΟΜΟ – ΜΠΕΛΑΤΖΙΟ –  BAΡENA - ΜΙΛΑΝΟ – ΣΑΝ ΜΟΡΙΤΖ 
– ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΑΣΚΟΝΑ  - ΛΟΥΓΚΑΝΟ – ΣΤΡΕΖΑ – ΝΗΣΙΑ ΠΕΣΚΑΤΟΡΙ & ΜΠΕΛΑ 



 
 

4η μέρα: 6/7 : Λομάτζο - Ασκόνα - Σαιν Μόριτζ 
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το  πανέμορφο χωριουδάκι Ασκόνα της Ελβετίας, πόλο έλξης καλλιτεχνών 

αλλά και διάσημων επισκεπτών. Το πασίγνωστο αυτό θέρετρο βρέχεται 
από τη λίμνη Ματζιόρε, η οποία είναι η μεγαλύτερη της Ιταλίας, αν και το 
βόρειο άκρο της ανήκει στην Ελβετία όπως και το χωριό. 
Περιπλανηθείτε στα δαιδαλώδη στενά σοκάκια του ιστορικού της 
κέντρου, τα οποία χαρακτηρίζονται από παραδοσιακές τρατορίες, 
παλαιοπωλεία αλλά και μπουτίκ επιφανών οίκων μόδας. Μη λησμονήσετε 
να πιείτε κοκτέιλ στο μπαρ «Σέβεν», με την εντυπωσιακή θέα στη λίμνη, 
το οποίο βρίσκεται στην Πιάτσα Μότα, αλλά και να περπατήσετε στην 

Πιάτσα Σαν Πιέτρο, όπου κυριαρχεί η ομώνυμη εκκλησία 16ου αιώνα. Για γεύμα σάς προτείνουμε πάστα και 
ριζότι σε κάποιο από τα αριστοκρατικά εστιατόρια της προκυμαίας.  Επόμενο μας σημείο αναφοράς θα είναι το 
Σαιν Μόριτς , στα 1.856μ. υψόμετρο , που είναι φωλιασμένο μέσα σε ένα θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον & 
διεκδικεί δικαίως τη πατρότητα της ιδέας των χειμερινών αριστοκρατικών διακοπών & της φιλοσοφίας τους. 
Περιπλάνηση στο χωριό, στη λίμνη κλπ. Χρόνος  για βόλτα με το τελεφερίκ στις κοντινές κορυφές των 
Άλπεων. Επιστροφή & δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

  

 
 

5η ημέρα : 7/7 : Λομάτζο  – Λουκέρνη – Λουγκάνο - Στρέζα 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την Ελβετία και το «μαργαριτάρι» της χώρας των ρολογιών, τη 
Λουκέρνη, όπου και θα ξεναγηθούμε στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πρωτεύουσας του ομώνυμου 
γερμανόφωνου καντονιού. Θα περπατήσουμε στη Γέφυρα του Παρεκκλησίου (kappellbrudke) που θεωρείται 
το σύμβολο της Λουκέρνης και είναι η παλαιότερη ξύλινη γέφυρα της Ευρώπης χτισμένη τον 14ο αιώνα και 
ανασκευασμένη μετά από την εν μέρει καταστροφή της από πυρκαγιά το 1993. Στη συνέχεια θα 



περιπλανηθούμε στην Βάινμαρκτ (weinmarkt) όπου τα σπίτια έχουν ζωγραφισμένες προσόψεις, περίτεχνες 
πύλες και προεξέχοντα παράθυρα. Πολλά από τα σπίτια με πολύχρωμα πατζούρια έχουν μετατραπεί σε 
εστιατόρια, ξενοδοχεία ή μπουτίκ. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και αγορές.  

 

 
Αργά το μεσημέρι θα πάρουμε πορεία επιστροφής προς την Ιταλία αφού πρώτα όμως αφιερώσουμε αρκετό 
χρόνο στο Λουγκάνο και στην ομώνυμη λίμνη που κυριαρχούν στα Ιταλόφωνα καντόνια της Ελβετίας χάρις 
την απαράμιλλη ομορφιά τους. Εκεί θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαυρεντίου και θα πιούμε 
τη σοκολάτα μας στη γραφική πιάτσα ντε λα Ριφόρνα. Αναχώρηση για το ξενοδοχίο. Αργά το απόγευμα 
μετάβαση στη Στρέζα και το πολυτελές αρχοντικό ξενοδοχείο μας REGINA PALACE 4*sup (www.regina-
palace..it) με πισίνα , κήπο , καταπληκτικά σαλόνια & υπέροχη θέα στα νησάκια Μπορομεέ. Διανυκτέρευση.  

 

 
 

6η ημέρα : 8/7 : Στρέζα – Ιζολα Ντει Πεσκατορι – Ιζολα Μπελα - Στρέζα 
Πρόγευμα και αναχώρηση για κραουαζιέρα στη λίμνη και επίσκεψη μας στα δύο διάσημα νησάκια της λίμνης 
Ματζιόρε : Στο Νησί των Ψαράδων με τις ωραίες ψαροταβέρνες και την Όμορφη Νήσο όπου δεσπόζει το 
παλάτι Μπορομέο με τους υπέροχους κήπους. Γεύμα στα γραφικά ψοταβερνάκια του νησιού των ψαράδων. 
Επιστροφή στην Στρέζα. Ελεύθερος χρόνος. Σας προτείνουμε να χαλαρώσετε σε κάποιο από τα 
παραδοσιακά καφέ και να επισκεφθείτε την πραγματικά ενδιαφέρουσα αγορά της. Διανυκτέρευση. 

 

http://www.regina-palace..it/
http://www.regina-palace..it/


 

 

  
 

7η ημέρα : 9/7 : Στρέζα – Ανκόνα – Πάτρα  
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα με ενδιάμεση στάση για ξεκούραση και καφέ (π.χ. 
Μπολώνια ή κάπου αλλού που θα επιλέξουμε εμείς και θα είναι στο δρόμο μας). Άφιξη και επιβίβαση στο 
πλοίο με προορισμό την Πάτρα. Τακτοποίηση στις καμπίνες μας και ξεκινάει το ταξίδι μας διασχίζοντας την 
Αδριατική. Αναχώρηση στις 4 μ.μ. Διανυκτέρευση εν πλώ. 
 

8η ημέρα : 10/7 : Πάτρα – Αθήνα  
Άφιξη στην Πάτρα και άμεση αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση. Το απόγευμα άφιξη στο χώρο του 
Ολυμπιακού σταδίου, με τις καλύτερες εντυπώσεις από την εκδρομή μας. 
 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ :  51 5 ΕΥΡΩ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ : ΝΙΝΕΤΤΑ 6972008336 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ (ΜΑΝΕΣΗΣ) :  
210-3290100 KAI ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  6937100585 
ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΗ 2013. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται : Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με πολυτελέστατα πλοία της SUPERFAST 
FERRIES, σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες. Tρεις (03) διανυκτερεύσεις στο Μιλάνο στο 
ξενοδοχείο Just Hotel Lomazzo 4* και δύο (02) διανυκτερεύσεις στην Στρέζα στο ξενοδοχείο 
Regina Palace 4* σε κατά βάση δίκλινα δωμάτια. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι των ξενοδοχείων 
είναι στην διάθεση. Πρωινό καθημερινά εντός των ξενοδοχείων σε μπουφέ. Δείπνο καθημερινά 
εντός του ξενοδοχείου Just Hotel Lomazzo σε μενού τριών πιάτων. Πολυτελές  κλιματιζόμενο  
πούλμαν. Περιηγήσεις και ξεναγήσεις. Έμπειρος Αρχηγός – Συνοδός του γραφείου μας καθ’ όλη την 
διάρκεια της εκδρομής. Κρουαζιέρες στις λίμνες Κόμο και Ματζόρε. Ταξιδιωτική ασφάλιση. Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α. Διόδια αυτοκινητόδρομων.  


