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Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο νωρίς το πρωί και πτήση για την Βενετία. 
Άφιξη και αµέσως θα επιβιβαστούµε στο λεωφορείο µας για το Tronchetto. 
Σήµερα θα γνωρίσουµε την πόλη µε τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 
400 γέφυρες, την πατρίδα του Καζανόβα και του ταξιδευτή Μάρκο Πόλο, η 
ίδρυση της οποίας χρονολογείται στον 5ο αιώνα. Θα αναχωρήσουµε µε 
βαπορέτο (εξ ιδίων κόστος) από το Tronchettoγια την περιοχή Καστέλλο 
της Βενετίας όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των 
Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες 
και στενά σοκάκια θα δούµε το επιβλητικό Παλάτσο των ∆όγηδων και θα 
καταλήξουµε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου όπου βρίσκεται ο περίφηµος 
οµώνυµος Καθεδρικός Ναός, ένα αριστούργηµα βυζαντινής αρχιτεκτονικής 
µε εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καµπαναριό του Καµπανίλε, ο Πύργος του 
Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφηµο Μουσείο Καρέρ για την 
πλατεία του Αγ. Μάρκου, σηµείο από το οποίο θα ξεκινήσει η ξενάγηση της 
πόλης. Η γέφυρα των Στεναγµών, ο Πύργος του Ρολογιού, η βασιλική του   

1η Μέρα | Θεσσαλονίκη – Βενετία – Ξενάγηση πόλης
Αγίου Μάρκου και η πλατεία µε το παλάτι των ∆όγηδων, θα σας 
ενθουσιάσουν. Ολόκληρη η πόλη είναι ένα έργο τέχνης και τα κτίρια της σε 
βενετσιάνικο - γοτθικό ρυθµό θα σας αφήσουν άφωνους. Ελεύθερος 
χρόνος για να περπατήσετε στα γραφικά σοκάκια µε τα ατέλειωτα 
καταστήµατα, εστιατόρια και καφέ. Το απόγευµα θα φύγουµε από την 
Βενετία και θα πάµε στο κοντινό Μέστρε όπου βρίσκεται και το ξενοδοχείο 
µας. Τακτοποίηση και το βράδυ συγκέντρωση µε σκοπό τον συντονισµό και 
την οργάνωση των φωτογραφικών µας επισκέψεων και την απάντηση κάθε 
απορίας σας . Στη συνέχεια γνωριµία µε τον εξοπλισµό µας, κατανόηση του 
ISO, ταχύτητας κλείστρου και διαφράγµατος αναλόγως την περίσταση , των 
Συστηµάτων εστίασης, πως να κάνουµε σωστή φωτοµέτρηση, Βασικά 
στοιχεία σύνθεσης (κάδρο) εικόνας και τέλος βασικές αρχές φωτογραφίας: 
∆ρόµου, Τοπίου, Αρχιτεκτονική, πορτρέτου δρόµου, νυχτερινής 
φωτογραφίας.

Πρωινό και η µέρα µας είναι αφιερωµένη στη φωτογράφιση δρόµου 
(Σοκάκια, καταστήµατα, αγορά, κανάλια), στη φωτογράφιση πορτρέτων 
δρόµου & καρναβάλι (καθηµερινοί άνθρωποι + καρναβάλι) µε την 
υποστήριξη και επιστασία του Χρήστου Καµάρη. Παράλληλα έχετε τη 
δυνατότητα να γευµατίσετε και να πιείτε καφέ σε ιστορικά και ξεχωριστά 
καφέ και εστιατόρια αλλά και να γνωρίσετε άγνωστα στους τουρίστες 
σηµεία της πόλης που βυθίζεται ... Αργά το απόγευµα, όσοι επιθυµούν θα 
παραµείνουν για νυχτερινή φωτογράφιση (κανάλια πλατείες σοκάκια) . 
Όλες οι σηµερινές οργανωµένες δραστηριότητες θα λάβουν µέρος στη 
περιοχή Πλατεία Αγ. Μάρκου έως τη γέφυρα Ριάλτο . Αργά το βράδυ , 
συνεπαρµένοι από τις εκλπηκτικές µας λήψεις , επιστρέφουµε στο 
ξενοδοχείο µας.     

2η Μέρα | Βενετία – Πρόγραµµα Φωτογράφησης - 1η µέρα

ΒΕΝΕΤΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ 26.02 - 01.03



Πρωινό και επίσκεψη σε δυό ξεχωριστά νησάκια της Βενετίας , το 
Μπουράνο και το Μουράνο. ∆υό εντελώς διαφορετικά νησάκια στα οποία 
θα έχουµε την ευκαιρία για   φωτογράφιση δρόµου (Σοκάκια, καταστήµατα, 
αγορά, κανάλια), φωτογράφιση πορτρέτων δρόµου (Επαγγελµατίες 

3η Μέρα | Βενετία – Πρόγραµµα Φωτογράφησης Μπουράνο
- Μουράνο 2η µέρα

κατασκευαστές γυαλιού καθηµερινοί άνθρωποι + καρναβάλι) και 
αρχιτεκτονική φωτογράφιση (Κτίρια υψηλού ενδιαφέροντος όπως 
εκκλησίες λαϊκές αγορές καταστήµατα). Το απόγευµα όσοι επιθυµούν να 
συµµετέχουν  σε νυχτερινή φωτογράφιση (πλατείες σοκάκια). 

Πρωινό και έπειτα αναχωρούµε για τη Πάντοβα. Η Πάντοβα είναι πάντα µια 
έκπληξη για τον επισκέπτη. Τον σαγηνεύει µε τον δικό της τρόπο. Άφιξη 
και αµέσως θα επισκεφτούµε το Palazzo del Bo, όπου τώρα στεγάζεται η 
πρυτανεία, και θα συνεχίσουµε στους λιθόστρωτους δρόµους, όπου ο 
µεσαιωνικός χαρακτήρας της πόλης έχει µείνει αναλλοίωτος και οι 
γραφικές πλατείες ξεπηδούν η µία µετά την άλλη. Πρώτη στάση η Piazza 
Cavour και ίσως ένα µικρό διάλειµµα στο café Pedrocchi, ένα από τα 
ιστορικότερα καλλιτεχνικά στέκια της πόλης, που έχει φιλοξενήσει 
διάφορες προσωπικότητες, από τον λόρδο Βύρωνα µέχρι τον Ντάριο Φο. 
Από εκεί στην Piazza dell’ Erbe, την πλατεία της λαχαναγοράς, οπού εδώ 
και αιώνες οι φοιτητές συναντιούνται το απόγευµα για το σπριτς, το 
απεριτίφ της πόλης. Συνεχίζουµε στην Piazza dell’ Erbe αλλά και στον 
κλώνο της, την Piazza della Fruta, τις οποίες χωρίζει το Palazzo della     

4η Μέρα | Βενετία - Πάντοβα – Πτήση επιστροφής
Ragione. Στη συνέχεια θα κατηφορίσουµε µέχρι την Piazza dei Signori για 
να θαυµάσουµε το Palazzo del Capitaniato. Η πλατεία-σύµβολο της πόλης, 
ωστόσο είναι το Prato della Valle, η δεύτερη µεγαλύτερη πλατεία στην 
Ευρώπη. Περιµετρικά του καναλιού στέκουν 78 αγάλµατα επιφανών 
Ιταλών επιστηµόνων και καλλιτεχνών. Στη µία άκρη της πλατείας στέκει η 
Santa Giustina τόσο επιβλητικά, καθώς από το προαύλιο της Santa Giusti-
na προβάλλει ξαφνικά σε έναν παράδροµο του Prato µια ακόµα πλατεία µε 
έναν ακόµα πιο εντυπωσιακό ναό. Είναι αυτό που στην Ιταλία αποκαλούν 
χαρακτηριστικά µικρό Βατικανό, η βασιλική του Sant’ Antonio di Padova. 
Ελεύθερος χρόνος για ελεύθερη φωτογράφηση στη πόλη και το µεσηµέρι 
επιστροφή στην Βενετία όπου θα πάµε στο αεροδρόµιο για να πάρουµε 
την πτήση επιστροφής.  

κάνε «κλικ» στο Βενετσιάνικο Καρναβάλι!        4 ηµέρες      26.02-01.03

Ξενοδοχεία Κατηγορία ∆ιατροφή Τιµή σε ∆ίκλινο 1ο Παιδί Επιβάρυνση Μονόκλινου Γενικές Πληροφορίες

Michelangelo (Μέστρε) 4* Πρωινό 299€ 199€ 90€

Θεσ/νίκη - Βενετία
06:45 - 07:30

Bενετία - Θεσ/νίκη
17:30 - 20:25                          

µε εξασφαλισµένες θέσεις της 
Ryanair

Στη τιµή περιλαµβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια µετ’επιστροφής µε Ryanair. Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν προαγοραστεί και η τιµή πώλησης είναι εγγυηµένη µέχρι τις 10 Φεβρουαρίου. 
Από την επόµενη ηµέρα οι τιµές αυξάνονται 100€ το άτοµο. Χειραποσκευή + 1 αποσκευή 10kg ανά άτοµο. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της επιλογής σας όπως αναφέρονται στον 
αναλυτικό µας τιµοκατάλογο. Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθηµερινά (στις επιλογές ξενοδοχείων µε πρωινό). Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα. Έµπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου µας. 
Ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού λόγω ασθένειας COVID19 (επιστροφή όλου του ποσού της εκδροµής). 
∆εν περιλαµβάνονται: Φόρος διαµονής στα ξενοδοχεία, τα οποία πληρώνονται απευθείας από εσάς στο ξενοδοχείο 10€. Φόροι αεροδροµίου, ΦΠΑ και άλλοι φόροι: 145€. Check points: 25€. 
Συµµετοχή στο πρόγραµµα Φωτογράφησης 70€ κατά άτοµο ή 100€ το ζευγάρι. Βαπορέτο για τη Πλατεία του Αγίου Μάρκου: 20€. Φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε µουσεία, κάστρα, 
θεάµατα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο



Travel & Photography
Workshop Agency 
Who We Are

Το Travel Pic δηµιουργήθηκε για να προσφέρει στον ερασιτέχνη ή τον επαγγελµατία φωτογράφο, την δυνατότητα να ταξιδέψει οργανωµένα σε 
περιοχές αυξηµένου φωτογραφικού ενδιαφέροντος. To Travel Pic είναι µια κοινοπραξία µεταξύ του ταξιδιωτικού γραφείου µε την επωνυµία Zorpidis 
Travel Service και του επαγγελµατία φωτογράφου Χρήστου Καµάρη. Σήµερα απαρτίζετε από 18 έµπειρα στελέχη του τουρισµού και 3 επαγγελµατίες 
φωτογράφους.

Στόχος της κοινοπραξίας είναι να µεταφέρει τον ερασιτέχνη ή τον επαγγελµατία φωτογράφο µε πλήρη ασφάλεια στα ποιο όµορφα σηµεία του πλανήτη. 
Μέσα από τα ταξίδια διεξάγονται Workshop εκµάθησης φωτογραφίας τα οποία είναι πάντοτε προσαρµοσµένα στις εκάστοτε ανάγκες του ταξιδιού.   

Workshop Details 
About our workshop

H φωτογραφία δρόµου είναι αυτή που της αρέσει να παίζει µε τους 
κανόνες. Μια φωτογραφία δρόµου µπορεί να είναι κουνηµένη, 
κακοφωτισµένη, µε περίεργο καδράρισµα, φλου… κι όµως να συγκινεί µε 
τη δύναµή της! Σε κάθε περίπτωση η οµάδα των φωτογράφων ταξιδευτών 
µας, θα έχει την δυνατότητα να περιπλανηθεί τα σοκάκια της πόλης που 
επισκεπτόµαστε µε σκοπό την δηµιουργική φωτογραφία δρόµου. 
Θεµατικές ενότητες όπως: φωτογραφία σε παραποτάµιες όχθες, κίνηση

1. Street Photography
στους πολυσύχναστους δρόµους της πόλης, αστικές συγκοινωνίες, γραφικά 
δροµάκια και λαϊκές αγορές είναι µόνο η αρχή. Στο Workshop αυτό 
µαθαίνουµε πως να αξιοποιούµε τις τεχνικές δυνατότητες της 
φωτογραφικής µας µηχανής στον µέγιστο βαθµό. Πως να “διαβάζουµε” το 
φως και πως να συνθέτουµε το φωτογραφικό µας κάδρο επίσης 
µαθαίνουµε πως πρέπει να προσαρµοζόµαστε στις εκάστοτε συνθήκες πχ 
βροχή, ήλιος, συννεφιά, κίνηση ανθρώπων κλπ

H φωτογράφιση ενός πορτρέτου δρόµου έχει εντελώς διαφορετικά 
χαρακτηριστικά από το µελετηµένο – σκηνοθετηµένο πορτρέτο σε Studio. 
Η ανθρώπινη ύπαρξη στην φωτογραφία είναι το δυσκολότερο θέµα σε µια 
φωτογράφιση η οποία αυξάνετε όταν µιλάµε για πορτρέτο δρόµου. Σε κάθε 
ταξίδι µας φροντίζουµε οι φωτογράφοι ταξιδευτές µας να έχουν µάθει όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται, έτσι ώστε να αποτυπώσουν στο

2. Street Portrait
φακό το αγαπηµένο τους πορτρέτο. Θα περιπλανηθούµε µέσα σε λαϊκές 
αγορές, θα περπατήσουµε στα σοκάκια της πόλης και θα αποθανατίσουµε 
µε τον φακό µας τις καλύτερες στιγµές των κατοίκων. Με το σωστό 
καδράρισµα, τον σωστό φωτισµό, το κατάλληλο βάθος πεδίου και την 
ξεχωριστή αισθητική του καθενός, είµαστε σίγουροι πως τα αποτελέσµατα 
αυτού του Workshop θα είναι εκπληκτικά.

Η χρήση της τεχνικής long exposure στην φωτογραφία είναι ιδιαίτερα 
όµορφη και εντυπωσιακή. Στα ταξίδια µας θα έχουµε την δυνατότητα να 
φωτογραφίσουµε µε τις τεχνικές όπως: Star Trails, Milkyway Galaxy, light 
trails, Landscapes και φυσικά Light Painting. Ιδιαίτερη σηµασία θα δίδετε

3. Long exposure
σε παραποτάµιες πόλης, λίµνες και παραθαλάσσιες περιοχές, µιας και η 
τεχνική φωτογραφία long exposure, είναι ιδιαίτερα αποδοτική. Στο Workshop 
αυτό µαθαίνουµε όλα τα κρυφά µυστικά που θα πρέπει να γνωρίζουµε για να 
αποθανατίσουµε την καλύτερη φωτογραφία της ζωής µας.

Αναµφίβολα η φωτογραφία τοπίου (Landscape) είναι το πιο διαδεδοµένο 
είδος φωτογραφίας που υπάρχει στον κόσµο. Ηλιοβασιλέµατα, νυχτερινά 
τοπία ή ακόµα και πανοραµικές φωτογραφίες πόλεων είναι µόνο ορισµένα 
από τα είδη της φωτογραφίας τοπίου. Στα Workshop θα έχουµε την 
δυνατότητα να µάθουµε για τις “µαγικές ώρες” (Μπλε ώρα / χρυσή ώρα),

4. Landscape
το διάφραγµα που θα πρέπει να χρησιµοποιούµε κάθε φορά ή τι πρέπει να 
κάνουµε όταν έχουµε κόντρα ήλιο. Σε κάθε ταξίδι µας θα µεταφερθούµε σε 
ειδικά σηµεία υψηλού φωτογραφικού ενδιαφέροντος και θα 
φωτογραφίσουµε τα τοπία µε την καλύτερη τεχνική. Είµαστε σίγουροι πως 
τα αποτελέσµατα θα σας εντυπωσιάσουν.





Επισκεφθείτε το πλήρως ενηµερωµένο site µας, κάντε εγγραφή στο NEWS LETTER και θα λαµβάνετε πρώτοι 
τις προσφορές & όλα τα νέα έντυπα.

 
   
 


