ΚΑΤΑΝΙΑ – ΤΑΟΡΜΙΝΑ – ΠΑΛΕΡΜΟ - ΜΕΣΣΙΝΑ
ΡΕΤΖΙΟ ΚΑΛΑΜΠΡΙΑ - ΠΟΜΠΗΙΑ – ΝΑΠΟΛΗ - ΡΩΜΗ
29/10 -03/11/2017
6 Μέρες / 5 Διανυκτερεύσεις

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ!

695€

ANAΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημέρα 29/10/17 : ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΤΑΝΙΑ- ΤΑΟΡΜΙΝΑ (53,9χλμ) – ΠΑΛΕΡΜΟ
(260χλμ)
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Ηρακλείου με απευθείας πτήση
08:00 το πρωί και άφιξη στο αεροδρόμιο της Κατάνιας της 2ης
μεγαλύτερης πόλης της Σικελίαs και την σημαντικότερη
αρχαιοελληνική αποικία , και θα ξεκινήσουμε για το
ομορφότερο μπαλκόνι της Ευρώπης , την Ταορμίνα ( το αρχαίο
Ταυρομένιο ) , την εντυπωσιακότερη πόλη της Σικελίας με το
καταπληκτικό της πανόραμα , και τους γραφικότατους δρόμους
που τίμησαν με την παρουσία τους όλοι οι μεγάλοι σταρ του
κινηματογράφου και της τηλεόρασης .Χρόνος ελεύθερος
και συνεχίζουμε με την ξενάγηση μας για την πρωτεύουσα της
Σικελίας , το Παλέρμο. Θα επισκεφτούμε το ιστορικό κέντρο μιας πόλης που έχει να προσφέρει
δίπλα δίπλα μνημεία από πολύ διαφορετικές εποχές ( ακόμα και βυζαντινά ). Θα δούμε τον
Καθεδρικό Ναό, την κρήνη με τα διάσημα αγάλματα , το παλάτι των Νορμανδών το μεγάλο Θέατρο
,βόλτα στην αγορά τροφίμων της πόλης ,αναζητώντας χρώματα και αρώματα : Δείτε τα γλυκίσματα ,
τα φρούτα και τα θαλασσινά , ψωνίστε μπαχαρικά για τις μακαρονάδες σας . Μετά θα βλέπετε με άλλο
μάτι όλες τις ταινίες για τους μαφιόζους και την πατρίδα τους ...). Διανυκτέρευση.

2η ημέρα 30/10/17 : ΠΑΛΕΡΜΟ – ΜΕΣΣΙΝΑ
(181χλμ) – ΡΕΤΖΙΟ ΚΑΛΑΜΠΡΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι της Μεσσίνας για να
διασχίσουμε τα στενά της Χάρυβδης και της Σκύλας (θα
περάσουμε με φέρυ μποτ στην Ιταλία ), και στην συνέχεια θα
γνωρίσουμε το Ρέτζιο Καλάμπρια ( την πόλη με το ομορφότερο
χιλιόμετρο της Ιταλίας : Μια σειρά διατηρητέων - δημόσιων
σήμερα - κτηρίων με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ρυθμό )
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.

3η ημέρα 31/10/17: ΡΕΤΖΙΟ ΚΑΛΑΜΠΡΙΑ – ΠΟΜΠΗΙΑ (467χλμ) – ΝΑΠΟΛΗ (24χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την Πομπηία την πόλη που
σβήστηκε από τον χάρτη για πολλούς αιώνες (η έκρηξη
του Βεζουβίου την εξαφάνισε από τον χάρτη , αλλά η
τέφρα του ηφαιστείου την διατήρησε ανέπαφη για να
την γνωρίσουμε εμείς σήμερα ) Ξενάγηση και χρόνος
ελεύθερος .Αγοράστε κάποιο από τα χειροποίητα
κοσμήματα από κοχύλια της περιοχής , τα γνωστά σε
όλους μας cameo, πιείτε λιμοντσέλο, ή δοκιμάστε μια
καρμπονάρα .

Στην συνέχεια άφιξη στην Νάπολη , την πόλη που όλοι οι αριστοκράτες της Ευρώπης, συνήθιζαν να
επισκέπτονται σε νεανική ηλικία .( το ταξίδι αυτό στον Νότο της Ιταλίας ήδη από τον 18ο αιώνα ,
θεωρούνταν για τους νεαρούς ευρωπαίους ευγενείς αναπόσπαστο τμήμα της θεωρητικής τους
κατάρτισης , για να γνωρίσουν σωστά τον πολιτισμό της Αρχαίας Ελλάδας και της Αρχαίας Ρώμης πριν
την φάση της ενηλικίωσης τους). Θα δούμε το φρούριο του λιμανιού, την στοά με τα πανάκριβα
καταστήματα , την τεράστια πλατεία του Δημοψηφίσματος , περιήγηση και χρόνος ελεύθερος ( πιείτε
μια ζεστή σοκολάτα και φάτε μια πάστα από το Gabrinus , ένα από τα ιστορικότερα και πιο διάσημα
καφέ της Ευρώπης . κάντε μια βόλτα στις "ισπανικές γειτονιές", το κομμάτι της πόλης με τα μικρά
γραφικά σοκάκια όπου ακόμα και σήμερα συνεχίζουν να λατρεύουν τον Μαραντόνα , ψάξτε για το
δρομάκι που φτιάχτηκε για πρώτη φορά η διάσημη "Πίτσα Μαργκερίτα" με βασιλικό , μοτσαρέλα ,
και ντομάτα , στα εθνικά χρώματα της Ιταλίας
!!!),διανυκτέρευση.

4η ημέρα 1/11/17: ΝΑΠΟΛΗ – ΡΩΜΗ (300χιλ)
Πρωινό και αναχώρηση για "εκεί που όλοι οι δρόμοι οδηγούν
στην Ρώμη , την αιώνια πόλη. Άφιξη και γνωριμία με τις
ομορφιές της πόλης που διατηρήθηκε ζωντανή από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα (από το Colosseo μέχρι το Hard Rock
Cafe της , 28 αιώνες ζωντανής ιστορίας για όλα τα γούστα ...).
Θα δούμε ( μέσα από το λεωφορείο μας ) την εκκλησία του
Άγιου Πέτρου, το κάστρο με τον Αρχάγγελο , τα Δικαστήρια , την Βίλλα Μποργκέζε , την βία Βένετο με
τα πασίγνωστα καφέ , την Πιάτσα Βενέτσια . Κι αν το επιτρέψει ο χρόνος θα ρίξουμε κι ένα κέρμα στην
Φοντάνα ντι Τρέβι, για να ευχηθούμε να επισκεφθούμε την αιώνια πόλη, διανυκτέρευση.

5η ημέρα 2/11/17: ΡΩΜΗ - ΒΑΤΙΚΑΝΟ
Πρωινό και αρχίζουμε την ξενάγηση μας στις 09:00πμ στην Αιώνια Πόλη. Θα ξεκινήσουμε από το
μεγαλοπρεπές Κολοσσαίο , την Πιάτσα Βενέτσια και στην συνέχεια θα δούμε το αρχαίο Ρωμαϊκό
Πάνθεον της Ρώμης, εξαιρετικής κατασκευής, τη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι όπου μπορούμε να
ρίξουμε ένα νόμισμα, που κατά την παράδοση θα μας φέρει ξανά στην Ρώμη. Λίγο πιο πέρα
βρίσκονται τα διάσημα ισπανικά σκαλιά (Πιάτσα ντι Σπάνια), όπου γίνονται οι περίφημες επιδείξεις
μόδας. Θα περάσουμε από τη Βια ντέι Κοντότι, όπου βρίσκονται όλοι οι διάσημοι οίκοι υψηλής
ραπτικής. Εκεί βρίσκεται και το πιο διάσημο και παλιό καφέ της πόλης, που δεν είναι άλλο από το
καφέ Γκρέκο. Τέλος θα καταλήξουμε στην Πιάτσα ντελ Πόπολο, όπου βρίσκεται ένας από τους δώδεκα
αιγυπτιακούς κίονες που υπάρχουν στην πόλη. Λίγα μέτρα πιο πέρα κυλάει το ποτάμι της Ρώμης ο
Τίβερης , μια εικόνα που σίγουρα θα μας μείνει αξέχαστη. Στην συνέχεια θα ξεναγηθούμε στα
σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης ξεκινώντας από την εκκλησία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Θα
δούμε την πλατεία που σχεδίασε ο Μπερνίνι, το μπαλκόνι που ο Πάπας ευλογεί τους πιστούς, την
πλατεία Βενετίας, το Μαυσωλείο του Βιτόριο Εμμανουέλε του ΄Β , που αποτελεί σήμερα τον άγνωστο
στρατιώτη της Ιταλίας, και το ίδιο το Παλάτσο Βενέτσια. Θα δούμε το Καπιτώλιο, και το δρόμο των
Ρωμαϊκών αγορών, τον ιππόδρομο, τον λόφο του Παλατίνου, τις θέρμες του αυτοκράτορα Καρακάλα,
την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και ολοκληρώνουμε την ξενάγηση μας με το Κολοσσαίο. H
ξενάγηση στα μουσεία του Βατικανού είναι προαιρετική και πραγματοποιείται κατόπιν συνεννοήσεως
με τον ξεναγό μας. Ελεύθερος χρόνος , έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας , διανυκτέρευση.

6η ημέρα 3/11/17: ΡΩΜΗ – ΤΙΒΟΛI 12χλμ – ΜΠΑΡΙ 416χλμ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Αναχώρηση για το Τίβολι και την Villa d' Este, αυτοκρατορικό ανάκτορο του Αδριανού με τους
περίφημους κήπους, με τα 1.300 συντριβάνια και έδρα της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του
Πανεπιστημίου Ρώμης. Θα απολαύσουμε τα Σιντριβάνια του Διός και της Αφροδίτης, το διάδρομο των
100 αγαλμάτινων συντριβανιών, το Άτριο των επτά σοφών και το μεσαιωνικό Κάστρο της περιοχής.
Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής στην
πατρίδα, πλούσιοι σε εικόνες και αξέχαστες αναμνήσεις

.

ΤΙΜΗ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΟ ΔΙΚΛΙΝΟ 695€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:












Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις
Οι διανυκτερευσεις είναι σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
πρωινό καθημερινά
Ξεναγήσεις – περιηγήσεις καθημερινά
έμπειρο ελληνόφωνο αρχηγό – συνοδό καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Μεταφορές καθημερινά όπως απαιτεί το πρόγραμμα ανά ημέρα με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν οδηγός
Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας
Φπα
Φόρος αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμου
Check point – είσοδοι πόλεων – των πλοίων από την Σικελία στην Ιταλία-city taxes

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:



Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα, ιστορικούς χώρους και όπου αλλού αναφέρεται σαν προτεινόμενο ή προαιρετικό
Δυνατότητα ημιδιατροφής με έξτρα χρέωση

Προκαταβολή : 250.ε το άτομο εγγραφές έως 20/9/2017

ΠΡΟΣΟΧΗ!
* ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΞΕΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΚΙ ΟΧΙ Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ****ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ ΜΑΖΙ
ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ.
* ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΣΑΣ

