ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Ρώμη – Σιένα – Φλωρεντία – Βενετία – Πάντοβα – Βερόνα – Μιλάνο
17 – 23 Δεκεμβρίου

7ήμερη

1η µέρα, Κυριακή 17 ∆εκ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΡΩΜΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για τη Ρώµη. Άφιξη και ξενάγηση πόλης. Η πρωινή ξενάγηση θα αρχίσει µε την
επίσκεψη µας στο Κολοσσαίο, το µεγαλύτερο σωζόµενο αρχαίο ρωµαϊκό αµφιθέατρο του κόσµου και την αψίδα του
Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η ρωµαϊκή αγορά ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώµης και το κέντρο εξουσίας µιας
αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο µεγαλύτερο µέρος του τότε γνωστού κόσµου. Σήµερα αποτελεί έναν από τους
σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Στην πλατεία Βενετίας θα µας εντυπωσιάσει το ογκώδες µνηµείο
αφιερωµένο στον Βίκτωρ Εµµανουήλ Β’, τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωµένης Ιταλίας, που είναι επίσης και το
µνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Συνεχίζουµε για την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια και τέλος τη φηµισµένη Φοντάνα
Ντι Τρέβι. Tέλος θα δούµε το Βατικανό το µικρότερο κρατίδιο του κόσµου που βρίσκεται η Βασιλική του Αγίου Πέτρου
η µεγαλύτερη εκκλησία της χριστιανοσύνης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο και
διανυκτέρευση.
2η µέρα, ∆ευτέρα 18 ∆εκ : ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση στα περίφηµα µουσεία του Βατικανού, 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. Γεύµα σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά
το απόγευµα. ∆ιανυκτέρευση.
Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να δηλώσετε συµµετοχή και να
προπληρώσετε το κόστος εισόδου, κράτησης και ακουστικά (28€). Υποχρεωτική κράτηση και προπληρωµή
εισόδου λίγες µέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουµε την
είσοδός σας στα Μουσεία του Βατικανού.
3η µέρα, Τρίτη 19 ∆εκ: ΡΩΜΗ – ΣΙΕΝΑ – ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την 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 εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωµένο στην Κοίµηση της
Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Αργά το απόγευµα
µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας στο Μοντεκατίνι Τέρµε, µία από τις πιο κοµψές λουτροπόλεις της
Ιταλίας. ∆είπνο και ∆ιανυκτέρευση.
4η µέρα, Τετάρτη 20 ∆εκ: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη 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. Επιστροφή αργά το απόγευµα στο ξενοδοχείο. ∆είπνο και
διανυκτέρευση.
5η µέρα, Πέµπτη 21 ∆εκ: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΒΕΝΕΤΙΑ – ΠΑΝΤΟΒΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Βενετία, που έχει ανακηρυχτεί Μνηµείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς από την UNESCO. Άφιξη και ξενάγηση πόλης. Από το Τρονκέτο, µεταφορά εξ ιδίων µε βαπορέτο στην
περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό
Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούµε το επιβλητικό Παλάτσο των ∆όγηδων, µια
φαντασµαγορία από ροζ και λευκό µάρµαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουµε στην Πλατεία του Αγίου
Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφηµος
Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργηµα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, µε εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καµπαναριό
του (Καµπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφηµο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα
επισκεφθούµε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος . Αργά το απόγευµα µεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας στη Πάντοβα. ∆ιανυκτέρευση.
6η µέρα, Παρασκευή 22 ∆εκ: ΠΑΝΤΟΒΑ – ΒΕΡΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ροµαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις
όχθες του ποταµού Αδίγη. Στην πανοραµική µας περιήγηση θα δούµε την κεντρική Πλατεία Μπρα µε την περίφηµη
ρωµαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουµε για τις όµορφες πλατείες Ντελ Έρµπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από
άριστα διατηρηµένα µεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για το «αρχοντικό των Καπουλέτων» µε το θρυλικό µπαλκόνι της
Ιουλιέτας. Αναχώρηση για το Μιλάνο την οικονοµική πρωτεύουσα της Ιταλίας. Άφιξη αργά το απόγευµα, µεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
7η µέρα, Σάββατο 23 ∆εκ : ΜΙΛΑΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πρωινή πανοραµική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Θα δούµε το περίφηµο
καθεδρικό ναό της πόλης, χτισµένο στα πρότυπα της γοτθικής αρχιτεκτονικής του 14ου αιώνα, και θα περπατήσουµε
στη γκαλέρια Βιττόριο Εµµανουέλε Β΄ µε τις πολυτελείς µπουτίκ και τα σικ εστιατόρια, αφιερωµένη στον πρώτο
βασιλιά της οµόσπονδης Ιταλίας. Ολοκληρώνουµε τη βόλτα µας στην ξακουστή Σκάλα του Μιλάνο, ίσως το θέατρο µε
την καλύτερη ακουστική στον κόσµο. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα µεταφερθούµε στο αεροδρόµιο για την
πτήση της επιστροφής µας.

Τιµή κατ’ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο
∆ιαφορά µονόκλινου

140 €

570€

Περιλαµβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο – Ρώµη µέσω Αθήνας και Μιλάνο -Ηράκλειο µε απευθείας πτήση της
AEGEAN AIRLINES
• Πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου µας για τις µεταφορές και µετακινήσεις σύµφωνα µε το
πρόγραµµα.
• ∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχείο 4*. (Hotel Capannelle Appia Antica Rome, Grand hotel Plaza Montecatini,
Hotel Milano Padova, Hoilday Inn North Zara Milano).
• Πρωινό µπουφέ καθηµερινά.
• 4 γεύµατα/δείπνα στο σύνολο. (2 στη Ρώµη σε τοπικό εστιατόριο, και 2 στο ξενοδοχείο στο Μοντεκατίνι).
• Εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραµµα της εκδροµής.
• Έµπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου µας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελµατικής ευθύνης.
• Χειραποσκευή µέχρι 8 κιλά και αποσκευή µέχρι 23 κιλά κατ΄άτοµο.
∆εν περιλαµβάνονται:
• Είσοδοι σε µουσεία, Βαπορέτο Βενετίας, Είσοδος στα µουσεία του Βατικανού, αρχαιολογικούς χώρους,
θεάµατα και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.
• Checkpoint (20€)
• ∆ηµοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτοµο τη βραδιά (Ρώµη 6€, Μοντεκατίνι 1,4, Πάντοβα 2,85€, Μιλάνο 2€ ).
• Φόροι αεροδροµίου 120€
Σηµείωση :
Mε κεντρικά ξενοδοχεία Hotel Albani Rome, Hotel Rafaello Firenze, Hotel Milano Padova, Hotel Barcelo Milano η
επιβάρυνση είναι 60€.
ΠΤΗΣΕΙΣ απευθείας πτήση της Aegean στο Ηράκλειο:
17/12/17 A3 7301 Ηράκλειο –Αθήνα
17/12/17 A3 650 Aθήνα – Ρώµη
23/12/17 A3 4281 Mιλάνο –Ηράκλειο

06:35 - 07:25
08:50 - 09:50
10:30 - 14:00

