Γύρος Ιταλίας
8 µέρες Ρώµη - Φλωρεντία - Βερόνα - Νάπολη - Βενετία - Σιένα. ∆ιαµονή
σε ξενοδοχείο σε 4* µε µπουφέ πρόγευµα καθηµερινά.

Πρόγραµµα (8 µέρες)
Ηµέρα 1

Ηµέρα 2

Ηµέρα 3

Ηµέρα 4

Ηµέρα 5

Αθήνα - Βενετία περιήγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για τη Βενετία µε την
AEGEAN AIRLINES. Άφιξη, µεταφορά στο Τρονκέτο όπου
αναχωρούµε µε βαπορέτο για την φηµισµένη Πιάτσα Σαν Μάρκο. Το
καθετί σ’ αυτή την υπέροχη πόλη «κολυµπά» κυριολεκτικά στην
Αδριατική. Αυτή η ιδιοµορφία σε συνδυασµό µε την αγέρωχη ιστορία,
την περίλαµπρη αρχιτεκτονική και την απουσία τροχοφόρων, δίνει στην
πόλη µια µοναδικότητα. Η σηµερινή ηµέρα ξεκινά περπατώντας στα
ακανόνιστα δροµάκια, τις ήσυχες πλατείες, τα σιωπηλά αρχοντικά, τις
γέφυρες και αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες σε αξιοθέατα συνώνυµα του
Θρύλου Θα επισκεφθούµε την πλατεία του Αγίου Μάρκου για να δούµε
την οµώνυµη εκκλησία, το παλάτι των ∆όγηδων, τον πύργο των
καµπάνων και του ωρολογίου και τη γέφυρα των στεναγµών. Χρόνος
ελεύθερος και µεταφορά- τακτοποίηση στο ξενοδοχείο RUSSOTT 4*
(www.russotthotels.com ).
Βενετία - Πάντοβα
Πρωινό και αναχώρηση για την φοιτητούπολη Πάντοβα . Θα δούµε το
φηµισµένο πανεπιστήµιό της , την µεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου
Αντωνίου και τέλος την Prato della Valle, µια ελλειπτική πλατεία 88.000
τετραγωνικών µέτρων, η οποία θεωρείται η δεύτερη µεγαλύτερη της
Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στη Βενετία. Ηµέρα
ελεύθερη στη διάθεση σας για βόλτες στα αξιοθέατα της. Μπορείτε να
κάνετε βόλτα µε τη γόνδολα στο Κανάλε Γκραντε , να περπατείστε στα
εσωτερικά της δροµάκια µε τα κανάλια,να επισκεφθείτε κάποιο από τα
πολλά µουσεία και της πινακοθήκες που διαθέτει. Μη λησµονήσετε να
πιείτε καφέ ή Μπελίνι, το εθνικό ποτό του Βένετο στο πασίγνωστο
Φλοριάν στην πλατεία του Αγ. Μάρκου.
Βενετία - Βερόνα - Φλωρεντία
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για τη ροµαντική Βερόνα τη πόλη
των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ όπου θα θαυµάσουµε την Ρωµαϊκή
Αρένα, τις όµορφες πλατείες Ντέλε Έρµπε και Ντέι Σινιόρι που
περιβάλλονται από άριστα διατηρηµένα µεσαιωνικά κτίρια και βέβαια το
αρχοντικό των Καπουλέτων µε το θρυλικό µπαλκόνι της Ιουλιέτας.
Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για τη Φλωρεντία. Τακτοποίηση σε
ένα από τα κεντρικά ξενοδοχεία GRAND MEDITERRANEO 4*
(www.hotelmediterraneofirenze.com) ή στο PALAZZO RICASOLI 4*
(www.hotelricasoli.it ) σε ιδανική τοποθεσία για τις εξορµήσεις σας στην
πόλη.
Φλωρεντία - ξενάγηση πόλης
Μπουφέ πρόγευµα και σήµερα θα γνωρίσουµε µέσα από την ξενάγηση
µας µια από τις θρυλικότερες πόλεις της Ιταλίας. Θα δούµε το Ντουόµο,
το Βαπτιστήριο, την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την Πόντε Βέκιο και την
Πιάτσα ντε λα Σινιορία που είναι και τα σηµαντικότερα αξιοθέατα της
πόλης. Το απόγευµα ελεύθερο για να χαρείτε την πόλη όπως εσείς
επιθυµείτε ή για να κάνετε τα ψώνια σας από τη φηµισµένη αγορά της.
Φλωρεντία - Σιένα - Ρώµη
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για την πανέµορφη και ροµαντική

Ηµέρα 6

Ηµέρα 7

Ηµέρα 8

Σιένα. Ένδεκα δρόµοι οδηγούν στην πανέµορφη πλατεία Ντελ Κάµπο,
την κεντρική πλατεία που πλαισιώνει αρµονικά το ∆ηµαρχείο και
θεωρείται µία από τις πιο όµορφες πλατείες της Ιταλίας. Θα δούµε
ακόµη αγέρωχα αρχοντικά, στενά καλντερίµια και πανέµορφες
εκκλησίες. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και καφέ αναχώρηση για τη
Ρώµη. Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο CICERONE 4*
(www.hotelcicerone.com). Το βράδυ δυνατότητα προαιρετικού
νυχτερινού γύρου της πόλης.
Ρώµη ξενάγηση πόλης & µουσεία Βατικανού
Μπουφέ πρόγευµα και ξενάγηση πόλης . Κάντε µια ευχή ρίχνοντας ένα
νόµισµα στην Φοντάνα Ντι Τρέβι που είναι ένα από τα πολλά αξιοθέατα
της σηµερινής µας ξενάγησης στην Αιώνια Πόλη. Σ’ αυτή την πόλη µε
τα πολλά ενδιαφέροντα θα ήταν µάταιη κάθε προσπάθεια περιγραφής.
Γι’ αυτό περιοριζόµαστε στην απλή αναφορά µερικών αξιοθέατων χωρίς
σειρά και χωρίς αξιολόγηση. Θα δούµε το ξακουστό Κολοσσαίο, την
Αψίδα του Αγίου Κωνσταντίνου, το Αρµατοδρόµιο του Μάξιµου, την
πλατεία Βενετίας, το Βιτοριάνο και τις Ρωµαϊκές αγορές. Στη συνέχεια
επίσκεψη στα Μουσεία του Βατικανού, όπου θα δούµε τις αίθουσες των
γλυπτών, των χαλιών, των παπύρων, των αυτοκρατόρων και θα
καταλήξουµε στην διάσηµη Καπέλα Σιστίνα, το παρεκκλήσιο του
Αποστολικού Παλατίου, επίσηµης κατοικίας του Πάπα της
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας του οποίου η οροφή ζωγραφίστηκε από
τον Μιχαήλ-Άγγελο. Ακολουθεί επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του
Βατικανού, όπου βρίσκεται η Βασιλική του Αγίου Πέτρου (η
µεγαλύτερη εκκλησία του κόσµου). Θα ξεναγηθούµε στην εκκλησία και
θα δούµε την θεσπέσια κατασκευή του Μιχαήλ Αγγέλου, την περίφηµη
Πιετά και τον µπρούτζινο τεράστιο άµβωνα του Μπερνίνι.
Ρώµη - Νάπολη
Μπουφέ πρόγευµα και να αναχώρηση για τη Νάπολη όπου θα
περιηγηθούµε . Επισκεφθείτε ένα από τα πιο σηµαντικά µουσεία της
χώρας, το εθνικό αρχαιολογικό µουσείο, για να θαυµάσετε από κοντά τις
τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά της Ποµπηίας. Επίσης µπορείτε να κάνετε
τη βόλτα σας στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Τακτοποίηση στο κεντρικό
ξενοδοχείο RENAISSANCE NAPLES MEDITERRANEO 4*
(www.marriott.com).
Νάπολη - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευµα και ελεύθερος χρόνος µε την µεταφορά στο
αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

Τιµοκατάλογοι
Ξενοδοχείο: 4* HOTEL (S) IN ITALY
30/07/2017 06/08/2017 13/08/2017 20/08/2017
εώς
εώς
εώς
εώς
06/08/2017 13/08/2017 20/08/2017 27/08/2017
€ 795.00 € 795.00 € 795.00 € 795.00
€ 795.00 € 795.00 € 795.00 € 795.00

∆ίκλινο
3ο άτοµο
3ο άτοµο
€ 645.00
2-12 ετών
Μονόκλινο € 995.00

€ 645.00

€ 645.00

€ 645.00

€ 995.00

€ 995.00

€ 995.00

Περιλαµβάνονται
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ & ΝΑΠΟΛΗ –
ΑΘΗΝΑ µε την AEGEAN AIRLINES
Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως πρόγραµµα µε
πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν
Επτά διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 4* ή παρόµοια.
Πρωινό καθηµερινά
Αρχηγός /συνοδός του γραφείου µας
Κόστος εισιτηρίων βαπορέτου στην Βενετία την ηµέρα της
ξενάγησης
Ξενάγηση της πόλης της Ρώµης µε επίσηµο ξεναγό
Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού & στη Βασιλική του Αγίου
Πέτρου µε επίσηµο ξεναγό
Ξενάγηση στη Φλωρεντία µε επίσηµο ξεναγό
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης και Ταξιδιωτική έως 75 ετών
Φ.Π.Α.

∆εν περιλαµβάνονται
•

Φόροι αεροδροµίου & επίναυλοι καυσίµων 150 € περίπου.
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 µε την
AEGEAN. (αναλόγως µε τη διαθεσιµότητα), φόροι πόλεων, check
point 20, είσοδοι σε µουσεία και στους επισκεπτόµενους
αρχαιολογικούς χώρους & Βατικανό, Ακουστικά για την ξενάγηση
του Αγ. Πέτρου, Αχθοφορικά και φιλοδωρήµατα, Ότι δεν αναφέρεται
ρητά στο πρόγραµµα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.

