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  ΜΜιιλλάάννοο,,  ΠΠόόρρττοο  ΦΦίίννοο,,  ΣΣάάνντταα  ΜΜααρργγκκεερρίίτταα    

  



  

  

  
➢ Εξαιρετικές απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES - πρωινή αναχώρηση από Αθήνα 

και απογευματινή από Μιλάνο ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο στο ταξίδι μας 

➢ Περιήγηση στην πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, το Μιλάνο, και χρόνος για την πλούσια 

αγορά του 

➢ Ημερήσια εκδρομή στις Λίμνες Κόμο και Λουγκάνο 

➢ Ημερήσια εκδρομή στην υπέροχη Σάντα Μαργκερίτα και στο μαγευτικό Πορτοφίνο 

➢ Κρουαζιέρα στα Νησιά Ίζολα Μπέλλα και Ίζολα Πεσκατόρι 

➢ Επίσκεψη στο παλάτι Μπορομεέ, στο μουσείο και στους κήπους  

➢ Εισιτήριο για τον οδοντωτό στο Ζερμάττ  

➢ Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  

 

  

 

TTTiiipppsss      



 
1η μέρα: Αθήνα - Μιλάνο- Λίμνη Ματζόρε (Στρέζα)  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN AIRLINES για την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, το Μιλάνο. 
Φθάνοντας θα αναχωρήσουμε για τη λίμνη Ματζόρε. Άφιξη και τακτοποίηση σε ένα από τα ξενοδοχεία της 
αλυσίδας ZACCHERA (www.zacchera.com). Διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα: Λίμνη Ματζόρε, Ανάβαση με τον οδοντωτό στο Αλπικό Ζέρματτ (Ελβετία)  
Πρωινή αναχώρηση για την εκδρομή μας 
στις Ελβετικές Άλπεις. Ακολουθώντας μια 
πανέμορφη διαδρομή, ανεβαίνουμε μέχρι 
το σημείο από το οποίο θα επιβιβαστούμε 
στον οδοντωτό για να φθάσουμε στο 
"διαμάντι των Άλπεων", το παραμυθένιο 
Ζέρματτ, ένα από τα διασημότερα κέντρα 
αλπινισμού (σε υψόμετρο 1.620 μέτρων) 
στη σκιά της μονίμως χιονισμένης 
κορυφής του πολυφωτογραφημένου 
βουνού Matterhorn (4.480 μέτρα). Χρόνος 
ελεύθερος για να περιπλανηθείτε στους 
μικρούς γραφικούς δρόμους και τα 
πέτρινα σοκάκια, μέσα από τα οποία 
ξεπηδούν κάποια παλιά καλοδιατηρημένα 
ξύλινα σπίτια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
γεμάτοι όμορφες εντυπώσεις από την 
κουραστική, αλλά όμορφη εκδρομή μας. 
Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: Λίμνη Ματζόρε, Ημερήσια 
εκδρομή στις Λίμνες Κόμο και 
Λουγκάνο (Ελβετία) 
Πρωινή αναχώρηση για το Κόμο και την 
ομώνυμη λίμνη του. Άφιξη και γνωριμία με 
την πόλη. Η προκυμαία, το ιδανικότερο 
μέρος για έναν ρομαντικό περίπατο, δίπλα 
της η Piazza Cavour - η κεντρική πλατεία 
με όμορφα καφέ και εστιατόρια - και ο 
Καθεδρικός ναός, γνωστός για τις 
διαφορετικές αρχιτεκτονικές τεχνοτροπίες 
που ενσωματώνει, είναι τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα που θα δούμε κατά τη διάρκεια 
της περιήγησής μας. Πριν το μεσημέρι θα 
συνεχίσουμε για τα Ελβετικά σύνορα, με 
προορισμό το κοσμοπολίτικο Λουγκάνο με 
την ομώνυμη λίμνη του - μια πόλη που 
"κτυπά" με ακρίβεια ελβετικού ρολογιού. 
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
 

http://www.zacchera.com/


 
4η μέρα: Λίμνη Ματζόρε, Ημερήσια εκδρομή στην υπέροχη Σάντα Μαργκερίτα και στο μαγευτικό Πορτοφίνο  
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το "Μαργαριτάρι της Λιγουρίας", τη Σάντα Μαργκερίτα (Santa Margherita), 
ένα περίφημο θέρετρο της Ιταλικής Ριβιέρας. Από εδώ θα προσεγγίσουμε με πλοιάριο (έξοδα ατομικά) το 
παγκοσμίως γνωστό και κοσμοπολίτικο Πορτοφίνο, ένα από τα πανέμορφα παραθεριστικά κέντρα της περιοχής, 
που συγκεντρώνει καλλιτέχνες, αστέρες του Χόλυγουντ και VIP’s, ενώ στο μικρό του λιμάνι καταφθάνουν 
θαλαμηγοί μεγιστάνων των πλούτου. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το 
απόγευμα. Διανυκτέρευση. 
 

 
5η μέρα: Λίμνη Ματζόρε, Κρουαζιέρα στα Νησιά Ίζολα Μπέλλα και Ίζολα Πεσκατόρι, Παλάτι Μπορομεέ 
Σήμερα θα απολαύσουμε μια κρουαζιέρα στα κοντινά γραφικά νησιά Ίζολα Πεσκατόρι (Νησί των Ψαράδων) και 
Ίζολα Μπέλλα, όπου θα επισκεφθούμε το πολυτελές παλάτι της οικογένειας Μπορομέε του 17ου αιώνα με τους 
καταπληκτικούς κήπους και την εξαιρετική θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. 
Διανυκτέρευση. 
 
6η μέρα: Λίμνη Ματζόρε - Μιλάνο, Περιήγηση  
Πρωινή αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της 
Ιταλίας και το παγκόσμιο κέντρο μόδας, το Μιλάνο. Άφιξη 
και περιήγηση πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
δούμε τον Καθεδρικό ναό (Ντουόμο), την περίφημη 
σκεπαστή στοά Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε Β΄, το 
νεοκλασικό θέατρο της Σκάλας του Μιλάνου και το μουσείο 
του. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και αγορές. 
Κατευθυνθείτε στο εμπορικό κέντρο της πόλης Galleria 
Vittorio Emanuele II με τη γυάλινη οροφή και εν συνεχεία 
κινηθείτε βορειοανατολικά, προς τη Via Montenapoleone 
και τους γύρω δρόμους, εκεί όπου βρίσκονται τα ακριβά 
καταστήματα των μεγαλύτερων οίκων μόδας. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο LEONARDO CITY CENTER 4* 
(www.leonardo-hotels.com) ή παρόμοιο.  
 
7η μέρα: Μιλάνο - Αθήνα   
Χρόνος ελεύθερος το πρωί μέχρι την ώρα της μετάβασής 
μας στο αεροδρόμιο και την επιβίβασή μας στην πτήση για την Αθήνα. 

http://www.leonardo-hotels.com/


ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς    

❖❖  Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 

παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα   

❖ Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

 

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  

❖ Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES  
 
 
 
 
 
 

❖ Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ένα από τα ξενοδοχεία της αλυσίδας 

ZACCHERA  

❖ Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο LEONARDO 4* 

❖ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  

❖ Εισιτήριο για την Κρουαζιέρα στα νησιά Ίζολα Μπέλλα και Ίζολα 

Πεσκατόρι  

❖ Επίσκεψη στο παλάτι Μπορομεέ, στο μουσείο και στους κήπους  

❖ Εισιτήριο για τον οδοντωτό στο Ζερμάττ  

❖ Μεταφορές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν, όπως αναγράφονται στο 

πρόγραμμα 

❖ Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  

❖ Ασφάλεια αστικής ευθύνης   

❖ Φ.Π.Α. 

 

ΔΔεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  

❖ Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check 

points, parking, φόροι πόλεων, ταξιδιωτική ασφάλεια και 

ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 300 

❖ Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες 

πόλεις: € 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα)  

❖ Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα 

❖ Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.   

  

ΑΑννααχχωωρρήήσσεειιςς  

  

  

2255  ΙΙοουυννίίοουυ,,  99,,  3300  ΙΙοουυλλίίοουυ,,    

66,,  1133,,  2200,,  2277  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ     

  

  

  77  μμέέρρεεςς  

  

ΤΤιιμμήή  κκααττ΄́  άάττοομμοο  

Δίκλινο  795  

3ο άτομο έως 12 ετών      595 

Μονόκλινο 995 

 

Οι πτήσεις μας  
 

AEGEAN 

 

1η μέρα Α3 660    ΑΘΗΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ     08:25 - 10:00 

 

7η μέρα Α3 665    ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ 18:25 - 22:15 


