Αναγεννησιακή Τοσκάνη - Cinque
Terre
5 Ηµέρες Αεροπορικώς

ΑΠΟ

489€

1η ηµέρα: Πτήση για Πίζα(περιήγηση πόλης) - Λούκα Μοντεκατίνι
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για Πίζα. Η ιστορική πόλη της Πίζα µε τα µεσαιωνικά
µεσαιω
τείχη και το ξακουστό Κεκλιµένο Πύργο της, το καµπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης,
που βρίσκονται µέσα στο «Πεδίο των Θαυµάτων», µαζί µε το Βαπτιστήριο και το µνηµειακό
κοιµητήριο Κάµπο Σάντο. Αναχώρηση για τη µεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκοµο
Τζιά
Πουτσίνι. Στην εντός των τειχών περιήγησή µας στο ιστορικό κέντρο, θα θαυµάσουµε µεταξύ
άλλων τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο
και Ανφιτεάτρο. Συνεχίζουµε για το Μοντεκατίνι, µία από τις πιο κοµψές λουτροπόλεις
λουτρο
της
Ιταλίας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ηµέρα: Μοντεκατίνι - Φλωρεντία (ξενάγηση πόλης)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Φλωρεντία, όπου θα ξεκινήσουµε την ξενάγησή µας, στη
γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της αισθητικής, που έχει
ανακηρυχτεί Μνηµείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO. Στην πανοραµική
ξενάγηση µας, θα δούµε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι µε το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον
αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, µε τον περίφηµο τρούλο του
Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουµε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το
σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλµατος του ∆αβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ
βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήµερα το ∆ηµαρχείο της πόλης, και η Λότζα µε
αγάλµατα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουµε για την περίφηµη Πινακοθήκη
Ουφίτσι, (εξωτερική επίσκεψη) την ξακουστή και πολυφωτογραφηµένη γέφυρα Πόντε Βέκιο
µε τα αµέτρητα κοσµηµατοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούµπλικα, µία από τις κεντρικότερες
πλατείες της Φλωρεντίας, µε τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και
Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο
Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο
ξενοδοχείο.

3η ηµέρα: Μοντεκατίνι - Κρουαζιέρα στα νησία Cinque Terre
Πρόγευµα στο χώρο του ξενοδοχείου & αναχώρηση για µία µαγευτική κρουαζιέρα (εισιτήρια
εξ ιδίων) στα παραµυθένια Cinque Terre (πέντε γαίες) που βρίσκονται σκαρφαλωµένα στα
απόκρηµνα βράχια της νότιας άκρης της Ιταλικής Ριβιέρας, στη Λιγουρική Θάλασσα. Η
περιοχή είναι µία από τις πιο όµορφες της δυτικής Ιταλίας και έχει ανακηρυχθεί από την
Unesco Μνηµείο Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Με κέντρο εξόρµησης την πόλη La Spezia, θα
επισκεφθούµε τα µεσαιωνικά χωριά Riomaggiore, Manarola & Monterosso όπου ια έχουµε
ελεύθερο χρόνο για γεύµα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε τη Vernazza, που είναι ίσως το
ωραιότερο χωριό και θα έχουµε την ευκαιρία να κάνουµε µία βόλτα στα όµορφα δροµάκια της
και να καταλήξουµε στα ερείπια του κάστρου της µε θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος θα
επισκεφθούµε το Portovenere χτισµένο στην άκρη της ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε µία
βραχώδη χερσόνησο. Επιστροφή αργά το απόγευµα στο ξενοδοχείο µας.

4η ηµέρα: Mοντεκατίνι - Βολτέρα - Σαν Τζιµινιάνο - Monteriggioni
- Σιένα
ΠΠρωινό. Πρώτος µας σταθµός η Volterra. Το χωριό αυτό αποτελεί το δεύτερο καλύτερο
χωριό
της
Τοσκάνης.
Θα
δούµε
επίσης
και
αρκετά
αξιοθέατα,
όπως
ένα ρωµαϊκό θέατρο, λουτρά . Χρόνος ελεύθερος. Επόµενη επίσκεψη το Σαν Τζιµινιάνο, το
«Μανχάταν του Μεσαίωνα», µε τους πανύψηλους πέτρινους πύργους του, σύµβολα
κοινωνικής και οικονοµικής ισχύος των τσιφλικάδων του Μεσαίωνα. Από τις επάλξεις τους, το
µάτι χάνεται σε µια απεραντοσύνη από αµπελώνες. Χρόνος ελεύθερος. Επόµενος µας
σταθµός το Monteriggioni, ένα µικροσκοπικό χωριό που αξίζει όµως να το δείτε για πολλούς
λόγους. Ενώ το πλάτος του χωριού είναι µόνο όσο δύο δρόµοι, η περίφραξή του είναι
εντυπωσιακή. Περιβάλλεται από ένα µεσαιωνικό τείχος µε 14 πύργους που ο ∆άντης
συνέκρινε µε τους Τιτάνες που φυλούσαν το κατώτερο επίπεδο της Κόλασης. Χρόνος
ελεύθερος και αναχώρηση για τη µεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόµοι οδηγούν στην πανέµορφη
κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάµπο, όπου δεσπόζει το µεσαιωνικό ∆ηµαρχείο. Στην
περιήγησή µας στα γραφικά καλντερίµια της πόλης, θα θαυµάσουµε τα µεσαιωνικά
αρχοντικά, τις εκκλησίες και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωµένο στην Κοίµηση της Θεοτόκου, ο
οποίος θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Τέλος
επιστροφή αργά το απόγευµα στο ξενοδοχείο.

5η ηµέρα: Μοντεκατίνι - Ελεύθερος χρόνος στη Φλωρεντία Πτήση επιστροφής
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στη πλούσια αγορά της Φλωρεντίας. Τέλος µεταφορά στη Πίζα
για την πτήση επιστροφής
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Περιλαµβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια µε Aegean
Μετακινήσεις µε πολυτελή υπερυψωµένα πούλµαν του γραφείου µας.
Μεταφορές από/προς αεροδρόµιο εξωτερικού.
∆ιανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας.
∆ιατροφή όπως αναφέρεται στον τιµοκατάλογο.
Εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
Έµπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου µας.
Φ.Π.Α.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελµατικής ευθύνης.

∆εν περιλαµβάνονται:
•
•
•
•

Φόροι αεροδροµίων.
Είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.
∆ηµοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία.

