ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ
6ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16,23,30/07&13,20/08
1η ημέρα : ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ MIΛΑΝΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ – ΒΕΡΟΝΑ –ΒΕΝΕΤΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μιλάνο. Άφιξη και ακολουθεί περιήγηση στο εντυπωσιακό Ντουόμο, ο
Καθεδρικός Ναός και η διάσημη Σκάλα, είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα σας εντυπωσιάσουν. Αναχώρηση για την
πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, τη Βερόνα, όπου θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε
Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια και, βέβαια, το αρχοντικό των
Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για Βενετία. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο .
2η ημέρα: BENETIA (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Άφιξη και ξεκινάμε για την ξενάγησή μας στην πόλη (εισιτήριο βαπορέτου εξ ιδίων). Θα μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο
της Γαληνοτάτης για να γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες που τα συνδέουν. Για
μία βαθύτερη προσέγγιση της ιστορίας της πόλης, η ίδρυση της οποίας χρονολογείται στον 5ο αιώνα, θα επισκεφθούμε τη
Γέφυρα των Στεναγμών, τον Πύργο του Ρολογιού αλλά και το περίφημο παλάτι των Δόγηδων. Ολόκληρη η πόλη είναι ένα
«ζωντανό μουσείο» και τα βενετσιάνικου, γοτθικού ρυθμού κτίρια της θα σας ενθουσιάσουν. Στην συνέχεια, αναχωρούμε
για τη Φλωρεντία. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στην πόλη. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα δούμε την Πιάτσα ντε λα
Σινιορία, την εκκλησία Σάντα Κρότσε με τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκκιο και την ιστορική
πλατεία του Καθεδρικού Ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών και το ιστορικό Βαπτιστήριο. Θα
επισκεφθούμε το σπίτι του Δάντη, του μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε ένα πέρασμα από το Ναό
του Ορσανμικέλε, ενώ δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ
Gilli και Paszkowski και την περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας. Στη συνέχεια αναχώρηση για μια από εκείνες τις λιγοστές
πόλεις που διερωτάται κανείς πως κατόρθωσαν να παραμείνουν ανέγγιχτες από τη φθορά του χρόνου και την
ανθρώπινη παρέμβαση, τη μεσαιωνική Σιένα. Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη, εξερευνώντας τα δρομάκια και τις
γειτονιές, θα σταθούμε στην Πιάτσα ντελ Κάμπο, με τον τυπικό πύργο του Δημαρχείου και θα ανηφορίσουμε μέχρι την
πλατεία του Ντουόμο. Αναχώρηση για Ρώμη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα : ΡΩΜΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε τη ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό
αμφιθέατρο του κόσμου. Στη συνέχεια, θα θαυμάσουμε τη ρωμαϊκή αγορά που ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το
κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορίας. Σήμερα, αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της
Ευρώπης. Στην πλατεία Βενετίας θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β΄
όπως επίσης και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, που βρίσκεται μπροστά από το λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο
σημαντικό από τους επτά ιστορικούς λόφους όπου ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη. Θα δούμε την αψίδα του Μεγάλου
Κωνσταντίνου, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία της χριστιανοσύνης και την πολύβουη Πιάτσα ντι
Σπάνια και θα τελειώσουμε ρίχνοντας ένα κέρμα και κάνοντας μια ευχή στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι. Έπειτα

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο . Αργότερα, η δική μας πρόταση είναι (προαιρετικά) το Roma By Night, για να γνωρίσετε τη
μαγεία της φωτισμένης Ρώμης σε μια τρίωρη νυχτερινή ξενάγηση.
5η ημέρα: ΡΩΜΗ ‣ ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
Πρωινό και ξεκινάμε για την ξενάγησή μας στην αιώνια πόλη. Στην συνέχεια χρόνος ελεύθερος Επίσκεψη στο
ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα μουσεία του Βατικανού, ένα από τα σημαντικότερα του
κόσμου. Θα θαυμάσουμε το σύμπλεγμα του Λαοκόωντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, την αίθουσα των ζώων, του
Απόλλωνα, τον διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοτάπητων, την αίθουσα με τους γεωγραφικούς χάρτες, τις αίθουσες
που έχει ζωγραφίσει και διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιξτίνα με τις
μεγαλοφυείς τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας
ζωγραφικής όλων των εποχών. Μετά θα περάσουμε στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του
κόσμου, που θα μας εντυπωσιάσει με τον πλούτο και την επιβλητικότητά της. Μεταξύ άλλων, θα δούμε την Πιετά του
Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον Παπικό Βωμό έργο του Μπερνίνι.

6η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΝΑΠΟΛΙ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και κατευθυνόμαστε προς τη Νάπολι, για να δούμε την παραλία με το παλάτι των Ισπανών, το κάστρο των
Ντανζού, τη Στοά του Ουμπέρτου και το μεγαλύτερο θέατρο λυρικής σκηνής Σαν Κάρλο. Χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα
στη γραφική Βία Τολέδο. Έπειτα μεταφορά στη Νάπολι και πτήση επιστροφής .

Περιλαμβάνονται :










Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean
Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του γραφείου μας.
Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.
Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας.
Διατροφή 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.

Δεν περιλαμβάνονται :





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

Εκδρομικό πακέτο Σελ

Κλασική Ιταλία 6ημ
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

● 16/07
● 23/07
● 30/07
● 13/08
● 20/08

Milano Hotel
4* Πάντοβα
Giulio Cesare
4* Ρώμη
FH Grand
Hotel
Mediterraneo
4*
Φλωρεντία
ή παρόμοια

16
Τοποθεσία

ημικεντρικό
κεντρικό
ημικεντρικό

Διατροφή

πρωινό

Smart
Price

519 €

Κανονική
Τιμή

549 €

Παιδί
2-12

350 €

Επιβ.
Μονόκ.

Πτήσεις - Αερ. Εταιρία
- Παρ/σεις

180 €

Aegean Airlines
εγγυημένες θέσεις
Αθήνα-Μιλάνο
08:35-10:10
Νάπολη-Aθήνα
15:00-17:45
23/07&20/08
Αθήνα-Νάπολη
11:30 - 12:20
Μιλάνο-Αθήνα
17:10 - 20:40

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 150€. Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή και βαλίτσα 23kg ανά άτομο.Check Points 25 €

