
 



 

ΜΙΛΑΝΟ – ΒΕΡΟΝΑ – ΚΟΜΟ – ΦΕΡΡΑΡΑ- 
ΓΚΑΡΝΤΑΛΑΝΤ 

5 ΗΜΕΡΕΣ 

1η ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ 
 
υγκϋντρωςη το πρωύ και αναχώρηςη για το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζϋλοσ, όπου η 
πτόςη τησ αναχώρηςησ για Μιλάνο μασ περιμϋνει. Άφιξη ςτο Μιλϊνο. Θα 
ξεκινόςουμε με την πανοραμικό ξενάγηςη τησ πόλησ όπου θα δούμε τον 
μεγαλύτερο γοτθικό κτύριο τησ Ιταλύασ το Καθεδρικό Ναό Ντουόμο, την 
περύφημη ςκεπαςτό ςτοϊ Γκαλλερύα Βιτόριο Εμμανουϋλε του Β’, το νεοκλαςικό 
θϋατρο τησ κϊλασ του Μιλϊνου και το μουςεύο του. Η επύςκεψη ςτη φημιςμϋνη 
αγορϊ ςύγουρα εύναι κϊτι που επύςησ θα πρϋπει να κϊνουμε.  
Χρόνοσ ελεύθεροσ για αγορέσ και επιςτροφό ςτο ξενοδοχεύο μασ. 
Σακτοπούηςη ςτα δωμϊτια, δεύπνο και διανυκτϋρευςη.  

2η ΜΕΡΑ  : ΒΕΡΟΝΑ – ΣΙΡΜΙΟΝΕ – ΓΚΑΡΝΤΑΛΑΝΤ 

Πρωινό και αναχώρηςη για την πόλη τησ Βερόνα (165 χλμ απο Μιλϊνο) όπου 
ακολουθεύ περιόγηςη ςτην πόλη των αιώνιων εραςτών του αύξπηρ όπου θα 
θαυμϊςουμε την Ρωμαώκό Αρϋνα, τισ όμορφεσ πλατεύεσ Ντϋλε Έρμπε και Ντϋι 
ινιόρι που περιβϊλλονται από ϊριςτα διατηρημϋνα μεςαιωνικϊ κτύρια και 
βϋβαια το αρχοντικό των Καπουλϋτων με το  θρυλικό  μπαλκόνι τησ 
Ιουλιϋτασ. τον δρόμο τησ επιςτροφόσ θα επιςκεφτούμε το θϋρετρο 
Γκάρνταλαντ (30 χλμ απο Βερόνα). Σϋλοσ αναχώρηςη για το Μιλάνο. 
Μπορούμε να επιςκεφτούμε την πόλη για μύα βραδινή περιήγηςη. Επιςτροφό 
ςτο ξενοδοχεύο. Δεύπνο, διανυκτϋρευςη.  

3η ΜΕΡΑ  ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΜΟ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ – ΛΑΓΚΟ ΜΑΤΖΟΡΕ  
 
Πρωινό και αναχώρηςη για τη Λίμνη Κόμο (50 χλμ απο Μιλϊνο), την πιο 
μαγευτικό απ’ όλεσ τισ ιταλικϋσ λύμνεσ. Οι όχθεσ τησ εύναι κατϊςπαρτεσ με 
πολυτελϋσ βύλεσ, κόπουσ με πλούςια βλϊςτηςη και ειδυλλιακϊ χωριϊ, ενώ η 
ενδοχώρα τησ εύναι ϋνα μωςαώκό από δαςώδεισ λόφουσ και βραχώδη βουνϊ. Θα 
περπατόςουμε ςτο παλιό ιςτορικό κϋντρο, και θα ςασ γνωρύςουμε τα ςτενϊ 
πλακόςτρωτα δρομϊκια, με τα καταςτόματα και τα καφϋ.  
Αργότερα, μεταφορϊ ςτο Λουγκάνο, την πιο μεγϊλη πόλη του Canton Ticino, η 
οπούα βρύςκεται ςε μύα πολύ γραφικό περιοχό ςτισ όχθεσ τησ λύμνησ, μεταξύ του 
όρουσ San Salvatore και του όρουσ Bre. την περιόγηςη που αμϋςωσ ακολουθεύ 
ςτην πόλη, θα δούμε τον καθεδρικό ναό του αν Λορϋντζο, με ςτοιχεύα 
ρωμανικϊ του 13ου αιώνα και την εκκληςύα τησ ϊντα Μαρύα Ντϋλι Αντζολι. 
Επόμενη επύςκεψη η λουλουδιαςμϋνη Στρέζα, κομψό θϋρετρο ςτη Λάγκο 
Ματζόρε (Μεγαλύτερη Λύμνη), όπου θα ϋχουμε την ευκαιρύα για μια 
προαιρετικό κρουαζιϋρα ςτο νηςϊκι Ίζολα Μπϋλα, με το εντυπωςιακό μπαρόκ 
παλϊτι τησ αριςτοκρατικόσ οικογϋνειασ των Μπορομϋι, και την Ίζολα ντϋι 
Πεςκατόρι (Νηςύ των Ψαρϊδων).  
Επιςτροφό ςτο ξενοδοχεύο µασ ςτο Μιλάνο. Δεύπνο, διανυκτϋρευςη,  



 

4η ΜΕΡΑ : ΜΙΛΑΝΟ - ΦΕΡΡΑΡΑ 

Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο. Σο ιςτορικό κϋντρο τησ Φεράρα (257 χλμ απο Μιλϊνο)  

όπου θα επιςκεφτούμε ςόμερα εύναι περιτοιχιςμϋνο και εκτόσ από το καςτρϊκι 

με την τϊφρο (Castello Estense), αξύζει για καφϋ να πασ ςτην Piazza Municipio 

και για παγωτό ςτην Piazza Ariostea. Επύςησ ϋχει και μια γειτονιϊ με μεςαιωνικϊ 

ςοκϊκια και ςπύτια. Εύναι μια ϊνετη πόλη για περπϊτημα, όπου ο κόςμοσ 

χρηςιμοποιεύ πολύ το ποδόλατο.  

Επιςτροφό αργϊ το απόγευμα ςτο ξενοδοχεύο μασ. Δεύπνο και διανυκτϋρευςη. 

5η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ – ΑΘΗΝΑ 
 
Μετϊ το πρωινό, θα επιςκεφτούμε για μια τελευταύα βόλτα το Μιλάνο και 
ϋπειτα θα μεταφερθούμε ςτο αεροδρόμιο. Επιβύβαςη και πτόςη τησ AEGEAN 
AIRLINES για την Αθήνα. Άφιξη ςτο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζϋλοσ με τισ καλύτερεσ 
αναμνόςεισ. 
 


