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ΚΛΑΙΚΟ ΓΤΡΟ ΙΣΑΛΙΑ
7 ΖΜΔΡΔ
Αλαρώξεζεηο: 5,12,19,26/11/2018
Η

1 ΗΜΔΡΑ: ΑΘΖΝΑ-ΜΠΟΛΟΝΗΑ-ΒΔΡΟΝΑ-ΒΔΝΔΣΗΑ
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Μπνιόληα. Άθημε επηβίβαζε ζην πνύικαλ
θαη αλαρώξεζε γηα ηε ξνκαληηθή Βεξόλα, ηελ πόιε ησλ αηώλησλ εξαζηώλ ηνπ αίμπεξ, ζηηο
όρζεο ηνπ πνηακνύ Αδίγε. ηελ θεληξηθή Πιαηεία Μπξα ζα δνύκε ηελ πεξίθεκε ξσκατθή
Αξέλα, θαη ζα ζπλερίζνπκε γηα ηηο όκνξθεο πιαηείεο Νηει Έξκπε θαη Νηέη ηληόξη, πνπ
πεξηβάιινληαη από άξηζηα δηαηεξεκέλα κεζαησληθά θηήξηα, θαη θπζηθά γηα ην «αξρνληηθό ησλ
Καπνπιέησλ» κε ην ζξπιηθό κπαιθόλη ηεο Ηνπιηέηαο. Αξγά ην απόγεπκα άθημε ζηε Βελεηία,
κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο (ζηελ επεηξσηηθή Βελεηία). Γείπλν θαη
δηαλπθηέξεπζε.
Η

2 ΗΜΔΡΑ: ΒΔΝΔΣΗΑ
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη μελάγεζε ζηελ πην ξνκαληηθή πόιε ηνπ θόζκνπ, ρηηζκέλε πάλσ
ζε 118 κηθξά λεζηά, πνπ ελώλνληαη κε 410 πεξίπνπ γέθπξεο, θαη έρεη αλαθεξπρηεί Μλεκείν
Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο από ηελ UNESCO. Από ην Σξνλθέην, κεηαθνξά εμ
ηδίσλ κε βαπνξέην ζηελ πεξηνρή Καζηέιιν, όπνπ βξίζθεηαη ε νξζόδνμε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ
Γεσξγίνπ ησλ Διιήλσλ θαη ην Βπδαληηλό Ηλζηηηνύην. Πεξλώληαο από γξαθηθέο γέθπξεο θαη
ζηελά ζνθάθηα, ζα δνύκε ην επηβιεηηθό Παιάηζν ησλ Γόγεδσλ, κηα θαληαζκαγνξία από ξνδ
θαη ιεπθό κάξκαξν ζε βελεηζηάληθν-γνηζηθό ζηηι, θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηελ Πιαηεία ηνπ Αγίνπ
Μάξθνπ, «ην σξαηόηεξν ζαιόλη ηεο Δπξώπεο», όπσο ην ραξαθηήξηζε ν Ναπνιένληαο. Δδώ
βξίζθεηαη ν πεξίθεκνο Καζεδξηθόο ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ, αξηζηνύξγεκα βπδαληηλήο
αξρηηεθηνληθήο, κε εληππσζηαθά ςεθηδσηά, ην θακπαλαξηό ηνπ (Κακπαλίιε), ν Πύξγνο ηνπ
Ρνινγηνύ, ε Μαξθηαλή Βηβιηνζήθε θαη ην πεξίθεκν Μνπζείν Καξέξ. Σέινο, ζα επηζθεθζνύκε
έλα από ηα ιίγα εξγαζηήξηα θαηαζθεπήο Murano. Υξόλνο ειεύζεξνο θαη αξγά ην απόγεπκα
επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε.
Η

3 ΗΜΔΡΑ: ΒΔΝΔΣΗΑ-ΦΛΩΡΔΝΣΗΑ-ΜΟΝΣΔΚΑΣΗΝΗ ΣΔΡΜΔ
Πξσηλό ζην μελνδνρείν. Αλαρώξεζε γηα ηε Φισξεληία, ηε γελέηεηξα ηεο ηηαιηθήο
Αλαγέλλεζεο, πόιε πνπ έρεη αλαθεξπρηεί Μλεκείν Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο
από ηελ UNESCO. ηελ πεξηήγεζή καο ζα δνύκε ηελ Πηάηζα αλ Σδηνβάλη κε ην Βαπηηζηήξην
ηνπ Αγίνπ Ησάλλε θαη ηνλ αλαγελλεζηαθό Καζεδξηθό Ναό άληα Μαξία Νηει Φηόξε, κε ηνλ
πεξίθεκν ηξνύιν ηνπ Μπξνπλειέζθη. πλερίδνληαο, ζα θαηέβνπκε σο ηελ Πηάηζα ληε ια
ηληνξία, πνπ ζηνιίδεη ην ζηληξηβάλη ηνπ Πνζεηδώλα θαη αληίγξαθν ηνπ αγάικαηνο ηνπ Γαβίδ
ηνπ Μηραήι Άγγεινπ. Δδώ βξίζθεηαη ην Παιάηζν Βέθην, πνπ ζηεγάδεη ζήκεξα ην Γεκαξρείν
ηεο πόιεο, θαη ε Λόηδα κε αγάικαηα ζπνπδαίσλ Φισξεληίλσλ γιππηώλ. πλερίδνπκε γηα ηελ
πεξίθεκε Πηλαθνζήθε Οπθίηζη, ηελ μαθνπζηή θαη πνιύ θσηνγξαθεκέλε γέθπξα Πόληε Βέθην

κε ηα ακέηξεηα θνζκεκαηνπσιεία, θαη ηελ Πηάηζα Ρεπνύκπιηθα, κία από ηηο θεληξηθόηεξεο
πιαηείεο ηεο Φισξεληίαο, κε ηε ραξαθηεξηζηηθή αςίδα Αξθόλε θαη ηα ηζηνξηθά θαθέ Gilli θαη
Paszkowski. Υξόλνο ειεύζεξνο γηα ςώληα ζηελ αγνξά ηνπ αλ Λνξέληδν ή επίζθεςε ζην
Παιάηζν Πίηηη, ηελ πνιπηειή θαηνηθία ησλ Μεδίθσλ. Αξγά ην απόγεπκα κεηαθνξά θαη
ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο ζην Μνληεθαηίλη Σέξκε, κία από ηηο πην θνκςέο
ινπηξνπόιεηο ηεο Ηηαιίαο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε.
Η

4 ΗΜΔΡΑ:ΜΟΝΣΔΚΑΣΗΝΗ-ΠΗΕΑ-ΛΟΤΚΑ
Πξσηλό ζην μελνδνρείν. Αλαρώξεζε γηα ηελ ηζηνξηθή πόιε ηεο Πίδαο κε ηα κεζαησληθά ηείρε
θαη ηνλ μαθνπζηό Κεθιηκέλν Πύξγν ηεο, θακπαλαξηό ηνπ Καζεδξηθνύ Νανύ ηεο πόιεο, πνπ
βξίζθνληαη κέζα ζην «Πεδίν ησλ Θαπκάησλ», καδί κε ην Βαπηηζηήξην θαη ην κλεκεηαθό
θνηκεηήξην Κάκπν άλην. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηε κεζαησληθή Λνύθα, γελέηεηξα ηνπ
Σδηάθνκν Πνπηζίλη. ηελ εληόο ησλ ηεηρώλ πεξηήγεζή καο ζην ηζηνξηθό θέληξν, ζα δνύκε
κεηαμύ άιισλ ηνλ Καζεδξηθό Ναό ηνπ Αγίνπ Μαξηίλνπ, ην ζέαηξν Σδίιην, ηελ Πηάηζα ληει
Μεξθάην θαη Αλθηηεάηξν. Αξγά ην απόγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο, ζην Μνληεθαηίλη
Σέξκε. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε.
Η

5 ΗΜΔΡΑ: ΜΟΝΣΔΚΑΣΗΝΗ ΣΔΡΜΔ-ΗΔΝΑ-ΡΩΜΖ
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα ηελ ηέλα. Έληεθα δξόκνη νδεγνύλ ζηελ
παλέκνξθε θεληξηθή πιαηεία Πηάηζα ληει Κάκπν, όπνπ δεζπόδεη ην κεζαησληθό Γεκαξρείν.
ηελ πεξηήγεζή καο ζηα γξαθηθά θαιληεξίκηα ηεο πόιεο, ζα ζαπκάζνπκε ηα κεζαησληθά
αξρνληηθά, ηηο εθθιεζηέο θαη ηνλ Καζεδξηθό Ναό, αθηεξσκέλν ζηελ Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ, ν
νπνίνο ζεσξείηαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα έξγα ηέρλεο ζε νιόθιεξε ηελ Ηηαιία. Αλαρώξεζε
γηα ηελ Αηώληα Πόιε, ηε Ρώκε. Άθημε, κεηαθνξά, θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο.
Γηαλπθηέξεπζε.
Η

6 ΗΜΔΡΑ: ΡΩΜΖ
Πξσηλό ζην μελνδνρείν. Ζ πεξηήγεζε ηεο πόιεο, ζα αξρίζεη κε ηελ επίζθεςε καο ζην
Κνινζζαίν, ην κεγαιύηεξν ζσδόκελν αξραίν ξσκατθό ακθηζέαηξν ηνπ θόζκνπ, θαη ηελ αςίδα
ηνπ Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ. Ζ ξσκατθή αγνξά ήηαλ ε θαξδηά ηεο αξραίαο Ρώκεο θαη ην
θέληξν εμνπζίαο κηαο απηνθξαηνξίαο πνπ εθηεηλόηαλ ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ηόηε γλσζηνύ
θόζκνπ. ήκεξα, απνηειεί έλαλ από ηνπο ζπνπδαηόηεξνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο
Δπξώπεο. πλερίδνπκε κε ηνλ ιόθν ηνπ Καπηησιίνπ θαη ηελ Πηάηζα Βελέηζηα κε ην νγθώδεο
κλεκείν αθηεξσκέλν ζηνλ Βίθησξα Δκκαλνπήι Β’, ηνλ πξώην βαζηιηά ηεο ελσκέλεο Ηηαιίαο,
ζην νπνίν βξίζθεηαη θαη ην κλεκείν ηνπ Άγλσζηνπ ηξαηηώηε, ηε θεκηζκέλε Φνληάλα Νηη
Σξέβη θαη ηέινο ηελ πνιύβνπε Πηάηζα ληη πάληα. Απόγεπκα ειεύζεξν. Γείπλν θαη
δηαλπθηέξεπζε.

Η

7 ΗΜΔΡΑ: ΡΩΜΖ-ΝΑΠΟΛΖ-ΑΘΖΝΑ
Πξσηλό ζην μελνδνρείν. Αλαρώξεζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Κακπαλίαο, ηε Νάπνιε, κηα
πόιε πνιύβνπε θαη γεκάηε αληηζέζεηο. ηελ παλνξακηθή καο επίζθεςε ζα δνύκε ηελ
παξαιία, ην Καζηέιιν ληει Οπόβν, ην Βαζηιηθό Παιάηη, ηε ηνά ηνπ Οπκπέξηνπ θαη ηελ
παιαηόηεξε όπεξα ζηελ Δπξώπε: ην Θέαηξν αλ Κάξιν. Υξόλνο ειεύζεξνο σο ηελ ώξα πνπ
ζα κεηαθεξζνύκε ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο καο ζηελ Αζήλα.

Γίθιηλν ηηκή θαηά άηνκν
Μνλόθιηλν
Φόξνη αεξνδξνκίνπ

Σηκή θαηά άηνκν
495€
645€
150€

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:













Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο Αζήλα – Μπνιόληα θαη Νάπνιε – Αζήλα κε
ηελ Aegean Airlines.
Πνιπηειέο θιηκαηηδόκελν πνύικαλ ηνπ γξαθείνπ καο γηα ηηο κεηαθνξέο θαη
κεηαθηλήζεηο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα.
Γηακνλή ζε επηιεγκέλα μελνδνρείν 4*.
Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά.
6 δείπλα ΓΩΡΟ .
Δθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο, όπσο αλαθέξνληαη ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα
ηεο εθδξνκήο.
Σνπηθόο μελαγόο ζηε Φισξεληία.
Έκπεηξν αξρεγόο – ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο.
Αζθάιεηα αζηηθήο/επαγγεικαηηθήο επζύλεο.
Φ.Π.Α.
Μηα ρεηξαπνζθεπή κέρξη 8 θηιά
Μηα βαιίηζα κέρξη 23 θηιά

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:







Φόξνη αεξνδξνκίσλ & επίλαπινο θαπζίκσλ.
Δίζνδνη ζε κνπζεία, Βαπνξέην Βελεηίαο ηελ εκέξα ηεο μελάγεζεο,
Δίζνδνη ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ζεάκαηα θαη γεληθά όπνπ απαηηείηαη.
Ό,ηη ξεηά αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν.
Checkpoint (25€)
Γεκνηηθνί θόξνη μελνδνρείσλ ην άηνκν ηε βξαδηά ( Βελεηία 2,85€, Μνληεθαηίλη Σέξκε
1,40 €, Ρώκε 6€).

εκεηώζεηο:
Οη μελαγήζεηο ,εθδξνκέο,πεξηεγήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα αιιάμεη ε
ζεηξά πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ.
Πηήζεηο:
Αλαρώξε : A3 682 Αζήλα – Μπνιόληα
Δπηζηξνθή: Α3 681 Νάπνιε – Αζήλα
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