
                                          
 

ΚΟΜΟ ~ ΛΟΥΓΚΑΝΟ ~ ΒΕΡΟΝΑ  

6 ημέρες,  25 έως 30 Μαϊου 2023 
 

1η Ημέρα: ΑΘΗΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ – KOMO 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, απ’ όπου θα πάρουμε την πτήση για το Μιλάνο.  Φθάνοντας θα 
μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης.  Ξεκινώντας από το βόρειο τμήμα όπου βρίσκεται το κάστρο (castello 
Sforzesco) και διασχίζοντας τη Via Dante θα φτάσουμε στην κεντρική πλατεία, όπου θα αντικρύσουμε την πιο 
επιβλητική εκκλησία της Ιταλίας, το Duomo του Μιλάνου.  Θα περάσουμε από τη στοά του Vittorio Emmanuele με τις 
υπέροχες μπουτίκ και τα διάσημα καφέ και θα κατευθυνθούμε στην piazza della scala, για να γνωρίσουμε την πιο 
διάσημη λυρική σκηνή τη «Σκάλα του Μιλάνου».  Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή 
Λομάτζο στο Κόμο. 
 

2η Ημέρα: ΚΟΜΟ  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να γνωρίσουμε το Κόμο.  Κτισμένο στην κοσμοπολίτικη ομώνυμη λίμνη, 
την πόλη που γεννήθηκε ένας από τους πιο σημαντικούς φυσικούς του κόσμου ο Αλεσάντρο Βόλτα (Alessandro Volta).  
Θα έχουμε τη δυνατότητα να περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης.  Θα διασχίσουμε την περίφημη πλατεία 
Καβουρ (piazza Cavour) με τα υπέροχα καφέ που έχουν θέα στη λίμνη και στη συνέχεια θα φτάσουμε στην πλατεία 
(piazza del duomo) για να δούμε τα ιστορικά μνημεία της πόλης.  Σας προτείνουμε να κάνετε μια υπέροχη βαρκάδα 
μέσα στη λίμνη, για να θαυμάσουμε τις υπέροχες βίλες των διασήμων που βρίσκονται στις όχθες της.  Ελεύθερος 
χρόνος για βόλτες εξ ιδίων.  Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
 

3η Ημέρα: ΛΟΥΓΚΑΝΟ 
Μετά το πρωινό η εκδρομή μας θα συνεχιστεί παίρνοντας μία γεύση από τη γειτονική χώρα, την Ελβετία, με την 
επίσκεψή μας στη λίμνη του Λουγκάνο (Lugano). Πρόκειται για μια τουριστική περιοχή στο καντόνι Τιτσίνο με επίσημη 
γλώσσα τα Ιταλικά. Η ομορφιά της αποτέλεσε «μήλον της έριδος» για το Μιλάνο και το Κόμο, που τον 12ο και 13ο 
αιώνα τη διεκδικούσαν με φανατισμό. Το Λουγκάνο σε κερδίζει με την πρώτη ματιά! «Παραμυθένια» τοπία, στενά 
γραφικά δρομάκια, υπέροχες πλατείες, μοναδικά αρχοντικά και μία λίμνη, που μέσα της αντικατοπτρίζονται τα γύρω 
βουνά και ο ουρανός. Στην ελβετική πόλη θα δείτε τον καθεδρικό ναό του Σαν Λορέντζο, που θεωρείται από τα 
ωραιότερα δημιουργήματα της Ιταλικής Αναγέννησης.  Ελεύθερος χρόνος για βόλτες και το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.  Ξεκούραση και διανυκτέρευση. 
 

4η Ημέρα:  ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ    (προαιρετική) 
Αφού προγευματίσουμε αναχωρούμε για το Bergamo, μία σχετικά ήσυχη και μικρή, για τα δεδομένα της Ιταλίας, πόλη. 

Απλώνεται στις παρυφές της λεγόμενης Pianura Padana, της πυκνοκατοικημένης πεδιάδας που διασχίζει ο ποταμός 

Πάδος, ενώ στα βόρεια υψώνονται οι χιονισμένες κορυφές των Άλπεων.  Είναι χωρισμένη σε δύο επίπεδα.  Η μία, 

η Citta’ Bassa (Κάτω Πόλη) είναι μοντέρνα και επίπεδη με εντυπωσιακές πλατείες, ιστορικά κτήρια, εμπορικούς 

δρόμους και πεζοδρόμους να χαίρεσαι να περπατάς! Η δεύτερη, η Citta’ Alta (Ανω Πόλη) είναι μεσαιωνική και 

προβάλλει αριστοκρατική πάνω στο λόφο. Περικλείεται από καλοδιατηρημένα ενετικά τείχη που κρύβουν λιθόστρωτα 

σοκάκια και κάποια από τα σημαντικότερα αξιοθέατα.  Εκεί θα φτάσουμε περνώντας τα τείχη με το τελεφερίκ και θα 

καταλήξουμε στην παλιά πλατεία,  την ομορφότερη όλης της Ευρώπης κατά τον Ελβετό αρχιτέκτονα Le Corbusier.  

Ελεύθερος χρόνος για βόλτες εξ ιδίων και το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
 

5η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΡΟΝΑ     

Η σημερινή ημέρα θα συνεχιστεί με εκδρομή στην πόλη των αιώνιων ερωτευμένων Ρομέο και Ιουλιέττας, τη Βερόνα.  
Η πόλη που ενέπνευσε τον νεαρό Σαίξπηρ να γράψει την τραγικότερη ιστορία αγάπης όλων των εποχών, διατηρεί 
μέχρι σήμερα έναν αξιοσημείωτο αριθμό μνημείων από την αρχαιότητα, το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, 
συνδυάζοντας άφθονο ρομαντισμό, απαράμιλλη ομορφιά και πλούσια πολιτιστική κουλτούρα.   Κτισμένη μέσα σε 
ένα μαγευτικό τοπίο, ακολουθώντας αρμονικά την καμπυλωτή πορεία του ποταμού  Adige, ολόκληρη η παλιά πόλη 
της Βερόνας αποτελεί ένα από τα μνημεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της 
UNESCO. Στην καρδιά της δεσπόζει ένα μίνι Κολοσσαίο, η περίφημη αρένα της Βερόνα, η μοναδική ενεργή αρένα της 
χώρας, αφού κάθε καλοκαίρι πραγματοποιείται ένα από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ σε όλη την Ευρώπη.   Διασχίζοντας 
την αγορά της πόλης θα καταλήξουμε στο σπίτι της Ιουλιέττας κάτω από το ξακουστό μπαλκόνι. Στη συνέχεια θα 
περπατήσουμε στην ανοιχτή αγορά των βοτάνων.  Ελεύθερος χρόνος για βόλτες και επιστροφή το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας. 
 



                                          
 
 
6η Ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ – ΑΘΗΝΑ  
Τελευταία ημέρα του ταξιδιού.  ελεύθερος χρόνος και μεταφορά στο αεροδρόμιο Malpensa του Μιλάνου για την 

πτήση της επιστροφής. 
 

ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ.  Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ. 

 

 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται:  

 Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ- ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ, με τη SKY EXPRESS. 
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμου. 
 Μία βαλίτσα (20 κ.), μια χειραποσκευή (8 κ.) και ένα προσωπικό αντικείμενο, ανά άτομο. 
 Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα. 
 Πέντε  (5) διαν/σεις στην περιοχή του Κόμο. 
 Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο. 
 Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο. 
 Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας (ελληνόφωνος). 
 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. 
 Φ.Π.Α.   

 
 

Δεν περιλαμβάνονται:  
 Ο δημοτικός φόρος στο ξενοδοχείο (τον πληρώνετε απευθείας στο ξενοδοχείο). 
 Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. 
 Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα.  
 Ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό. 

 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ!!! 

 

 

Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή):            ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ:  50€  (προαγορά 40€)                

   

 

ΠΤΗΣΕΙΣ SKY EXPRESS: 

 25/5 ΑΘΗΝΑ – MIΛΑΝΟ GQ 830  13.00 – 14.35     

30/5 ΜΙΛΑΝΟ – ΑΘΗΝΑ GQ 831  15.35 – 19.00   
 

 

 
 

ΗΜ. ΑΝΑΧ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  ή παρόμοια ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
2-ΚΛΙΝΟ                                
3-ΚΛΙΝΟ 

1-ΚΛΙΝΟ 
ΦΟΡΟΙ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

6 25/5 JUST HOTEL LOMAZZO  Πρωινό 670€ +190€ Περιλαμβάνονται 

*Οι τιμές είναι κατ΄ άτομο 

*Οι ώρες των πτήσεων είναι τοπικές. 

 


