ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ – ΚΑΠΡΙ ΡΩΜΗ – BATIKANO
6 ηµέρες
Ρώµη, Μουσεία Βατικανού, Σορέντο, Σαλέρνο, Αµάλφι, Ποζιτάνο, Κάπρι,
Νάπολη, Ποµπηία.
Αναχωρήσεις:

14, 29 Απριλίου ‘17
20 Μαΐου ’17
03, 24 Ιουνίου ΄17

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ – ΝΑΠΟΛΗ – ΣΑΛΕΡΝΟ

Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Ιταλίας την Ρώµη. Άφιξη, επιβίβαση
στο πούλµαν και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Καµπανίας, τη Νάπολη, µια πόλη πολύβουη και
γεµάτη αντιθέσεις. Στην πανοραµική µας επίσκεψη θα δούµε στην παραλία το Καστέλλο ντελ Ουόβο, το
Βασιλικό Παλάτι, τη Στοά του Ουµπέρτου και την παλαιότερη όπερα στην Ευρώπη: το Θέατρο Σαν
Κάρλο. Χρόνος ελεύθερος. Το απόγευµα µεταφορά στο ξενοδοχείο µας στην περιοχή του Σαλέρνο.
∆είπνο και διανυκτέρευση.
2η µέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ – ΣΟΡΕΝΤΟ – ΠΟΖΙΤΑΝΟ – ΑΜΑΛΦΙ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Σορέντο, απ’ όπου θα πάρουµε το καραβάκι για µια
µαγευτική κρουαζιέρα στο Τυρρηνικό Πέλαγος. Πρώτη µας επίσκεψη το γραφικό Ποζιτάνο, ένας
οικισµός-βεράντα στο απέραντο γαλάζιο, και χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουµε στα στενά
καλντερίµια του. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το Αµάλφι, χτισµένο στον µυχό του οµώνυµου κόλπου
στην Κοστιέρα Αµαλφιτάνα, µία από τις πλέον συγκλονιστικές ακτές της Ευρώπης. Στην περιπατητική
µας περιήγηση θα δούµε τα αρχοντικά σπίτια, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα µε βυζαντινά,
αραβικά και γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Αργά το απόγευµα επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο
και διανυκτέρευση.

3η µέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΚΑΠΡΙ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Νωρίς το πρωί θα πάρουµε το ταχύπλοο για το µαγευτικό νησί Κάπρι, που µε
τις ρωµαϊκές επαύλεις, τα αγάλµατα, τα λουτρά, τις εκκλησίες, τις κρεµαστές σκάλες που καταλήγουν
στη θάλασσα µέσα σε µια οργιώδη και πολύχρωµη µεσογειακή βλάστηση, θυµίζει σκηνικό άλλης
εποχής. Προτείνουµε επίσης και µια επίσκεψη στη Γαλάζια Σπηλιά. Επιστροφή αργά το απόγευµα στο
ξενοδοχείο µας, δείπνο και διανυκτέρευση.
4η µέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ – ΠΟΜΠΗΙΑ – ΡΩΜΗ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Ποµπηίας, που θάφτηκε από τη
λάβα και τη στάχτη του Βεζούβιου το 79 µ.Χ. Στην ξενάγηση που ακολουθεί θα δούµε µεταξύ άλλων την
Πόρτα Μαρίνα, την αρχαία αγορά, το θέατρο, τους ναούς του ∆ία και του Απόλλωνα, τα λουτρά, τις
πολυτελείς επαύλεις µε τις περίφηµες τοιχογραφίες (1ος αι. π.Χ.), που µας παρέχουν µια ολοκληρωµένη
εικόνα της ζωγραφικής του αρχαίου κόσµου. Συνεχίζουµε για την πρωτεύουσα της Καµπανίας, τη
Νάπολη, µια πόλη πολύβουη και γεµάτη αντιθέσεις.. Αργά το απόγευµα άφιξη στην ρώµη, µεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο και διανυκτέρευση.
5η µέρα: ΡΩΜΗ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στην «Αιώνια Πόλη». Θα επισκεφθούµε το Κολοσσαίο, το
µεγαλύτερο σωζόµενο αρχαίο ρωµαϊκό αµφιθέατρο του κόσµου, και την αψίδα του Μεγάλου
Κωνσταντίνου. Περνώντας από την Οδό των Αυτοκρατορικών Αγορών στην καρδιά της αρχαίας Ρώµης,
θα φτάσουµε στον λόφο του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα Βενέτσια µε το ογκώδες µνηµείο αφιερωµένο
στον Βίκτωρα Εµµανουήλ Β΄, τον πρώτο βασιλιά της ενωµένης Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται και το
µνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στη φηµισµένη Φοντάνα Ντι Τρέβι και τέλος στην πολύβουη Πιάτσα
ντι Σπάνια. Επιστροφή το µεσηµέρι στο ξενοδοχείο και απόγευµα ελεύθερο. ∆είπνο και ∆ιανυκτέρευση.
6η µέρα: ΡΩΜΗ – ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΘΗΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήµερα θα επισκεφθούµε το ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να
ξεναγηθούµε στα περίφηµα µουσεία του, µε εκθέµατα που περιλαµβάνουν διάσηµα αγάλµατα του
αρχαίου κόσµου και της Αναγέννησης, όπως το σύµπλεγµα του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του
Μπελβεντέρε, έργα των Τζιότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας από τους περίφηµους
∆ιαδρόµους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των Γεωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες µε τις
νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουµε στην Καπέλα Σιστίνα µε τη θρυλική οροφή ζωγραφισµένη
από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσουµε στη µεγαλόπρεπη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη
µεγαλύτερη εκκλησία του κόσµου, χτισµένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου, όπου µεταξύ των
άλλων θα δούµε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον παπικό
βωµό, έργο του Μπερνίνι. Το απόγευµα µεταφορά στο αεροδρόµιο της Ρώµης για την πτήση της
επιστροφής µας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης Αθήνα – Ρώµη – Αθήνα µε την Aegean Airlines.
Πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου µας για τις µεταφορές και µετακινήσεις σύµφωνα
µε το πρόγραµµα.
∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 4*. (Hotel Capannelle Rome, Hotel Dei Principati Salerno ) ή
παρόµοια.
Πρωινό και ένα γεύµα καθηµερινά (ηµιδιατροφή).
Εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραµµα της εκδροµής.
Εισιτήριο κρουαζιέρας για το Ποζιτάνο – Αµάλφι.
Εισιτήριο κρουαζιέρας για το Κάπρι.
Τοπικοί ξεναγοί στην Ποµπηία και στα Μουσεία του Βατικανού.
Έµπειρος αρχηγός – συνοδός του γραφείου µας.
Ασφάλεια αστικής/επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•
•
•
•
•

Φόροι αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµων.
Είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάµατα και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι ρητά
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.
Είσοδος στα µουσεία του Βατικανό
Checkpoint 15 €
∆ηµοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτοµο τη βραδιά ( 6€ Ρώµη ).

Τιµή κατ άτοµο σε δίκλινο

585€

Τιµή σε µονόκλινο

685€

Παιδικό ( µέχρι 12 ετών)

545€

Φόροι αεροδροµίων

150€

ΠΤΗΣΕΙΣ : Αναχώρηση : Α3 650 Αθήνα – Ρώµη 09.00 10.10 || Επιστροφή : Α3 655 Ρώµη – Αθήνα
17.25 20.25
Σηµειώσεις:: Οι παιδικές τιµές είναι για παιδιά µέχρι 12 ετών µε διαµονή στο ίδιο δωµάτιο µε 2
ενήλικες. Οι ξεναγήσεις, εκδροµές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και µπορεί να αλλάξει η σειρά που θα
πραγµατοποιηθούν.
Σηµειώσεις:: Για τους επιβάτες που επιθυµούν να ταξιδέψουν µε εσωτερική πτήση το επιπλέον
κόστος είναι : Από/προς Θεσσαλονίκη 70 € - 90 €. Από/προς υπόλοιπα αεροδρόµια 130€ - 150€ .

