ΙΤΑΛΙΑ… µια κούπα ξέχειλη από κέφι και µουσική!
ΡΩΜΗ – ΒΑΤΙΚΑΝΟ – ΣΙΕΝΑ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ – ΜΙΛΑΝΟ

7

µέρες

495€ + 120€ οι φόροι µε απευθείας πτήσεις από Ηράκλειο
17-23/12

1η ηµέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΡΩΜΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο του Ηρακλείου, επιβίβαση και πτήση για την αιώνια πόλη. Άφιξη στη
Ρώµη, αναχωρούµε για την ξενάγηση µας, κατά την οποία θα δούµε µεταξύ άλλων, την πλατεία της
Βενετίας µε το µνηµείο προς τιµή του Βιττόριο Εµµανουέλε του 2ου, από το 1921 µνηµείο του

Άγνωστου Στρατιώτη και το Παλάτσο Βενέτσια , το Καπιτώλιο διαµορφωµένο από τον Μικελάντζελο,
την Ρωµαϊκή αγορά, το επιβλητικό Κολοσσαίο, την Φοντάνα ντι Τρέβι, κά
Μεταφορά στο ξενοδοχείο µας και τακτοποίηση στα δωµάτια. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
2η ηµέρα: ΡΩΜΗ –BATIKANO
Σήµερα θα περάσουµε στο κράτος του Βατικανού για να επισκεφθούµε τα µουσεία του , µε τους
µοναδικούς θησαυρούς τέχνης, και την περίφηµη Καπέλα Σιξτίνα., το ιδιαίτερο παρεκκλήσι του Παπα,
διακοσµηµένο µε τις ανεπανάληπτες τοιχογραφίες του Μικελάντζελο αλλά και άλλων µεγάλων
ζωγράφων της Αναγέννησης. Συνεχίζουµε µε τα αριστουργήµατα του Μπαρόκ που θα θαυµάσουµε
στην επιβλητικότατη Βασιλική του Άγιου Πέτρου , τον µεγαλύτερο Ναό του Χριστιανικού κόσµου. Το
απόγευµα
3η ηµέρα: ΡΩΜΗ
Μετά το πρωινό µε τον Αρχηγό µας και µε την βοήθεια των µέσων µαζικής µεταφοράς θα κινηθούµε
στις απαλλαγµένες από την κίνηση της Ρώµης περιοχές. Θα δούµε 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. Την 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 .Το Πάνθεον την Πιάτσα Ναβόνα και πολλά άλλα Εικόνες που
σίγουρα θα µας µείνουν αξέχαστες,
Μπορείτε να συνεχίσετε την βόλτα σας στους κήπους της Βίλας Μποργκέζε, στη Βία Βένετο, και
τους εµπορικούς δρόµους της πόλης Κοντόττι και Φραττίνα.
4η ηµέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρόγευµα και αναχώρηση µέσω της Αουτοστράντας του Ηλίου για την πόλη των Μέδικων την
Φλωρεντία. Ενδιάµεσος σταθµός η µεσαιωνική Σιένα . Υπέροχα διατηρηµένη µε πάµπολλα έργα
τέχνης του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. Αφού εγκαταλείψουµε το πούλµαν µας, περπατώντας στο
ιστορικό κέντρο θα δούµε µεταξύ άλλων τον καθεδρικό µε τοιχογραφίες του Πιντουρίκιο και τον
περίφηµο άµβωνα του Πιζάνου καλλιτέχνη Πιζάνο, την εκπληκτική πιάτσα ντε Κάµπο σε σχήµα
αχιβάδας µε τον επιβλητικό Τόρε ντελ Μάντζια και το Παλλάτσο ντει Σινιόρι ( Δηµαρχείο ), τις
εκκλησίες Σαν Ντοµένικο και Σαν Φραντσέσκο. Μετά από µια «ανάσα» και ένα καφέ στην Πιάτσα ντελ
Κάµπο, συνεχίζουµε για την Φλωρεντία. Ακολουθεί αµέσως η ξενάγηση της πόλης .
Η Φλωρεντία είναι µια πόλη-µουσείο µε πίνακες, τοιχογραφίες και γλυπτά από την πλουσιότερη και
παραγωγικότερη περίοδο που γνώρισε ποτέ η τέχνη και ο πολιτισµός, µετά την χρυσή περίοδο των
Αθηνών. Στη γνωριµία µας µε την πόλη θα δούµε την εκκλησία του Τίµιου Σταυρού, την Σάντα
Κρότσε, την πιο εντυπωσιακή εκκλησία της Φλωρεντίας και τόπος ταφής 270 επιφανών
Φλωρεντιανών, ανάµεσα στους οποίους ο Γαλιλαίος, ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Μακιαβέλι. Θα
θαυµάσουµε την γέφυρα Πόντε Βέκιο, µε τα σπίτια και τα µαγαζάκια που µοιάζουν να αιωρούνται
πάνω από το ποτάµι, µια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της Φλωρεντίας. Στην Πιάτσα ντε λα
Σινιορία θα δούµε το Παλάτσο Βέκιο έδρα της τοπικής κυβέρνησης επί επτακόσια χρόνια, στο οποίο
σήµερα φιλοξενούνται αξιόλογα έργα γλυπτικής, και θα φτάσουµε στην Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι όπου εκεί
βρίσκεται ο τρίτος µεγαλύτερος Καθεδρικός Ναός της Ευρώπης, η Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, µε τον
περίφηµο τρούλο του Μπρουνελέσκι, σήµα κατατεθέν της πόλης. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην
αγορά του Σαν Λορέτζο , ή για µια πληρέστερη γνωριµία µε την πόλη της τέχνης και των µεγάλων
καλλιτεχνών. Περπατήστε στους πλακόστρωτους δρόµους , θαυµάστε τη θέα κατά µήκος του ποταµού
Άρνο, όπου βρίσκεται και η πανέµορφη γέφυρα Πόντε Βέκιο.
Το Βράδυ µεταφορά στο Ξεν/χειο µας. Διαν/ση.
5η ηµέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ
Νωρίς το πρωί αναχώρηση για την Βενετία, µε ενδιάµεσες στάσεις για καφέ και φαγητό .

Άφιξη και αναχώρηση για της ξενάγηση της πόλης των 1000 καναλιών. Θα ξεκινήσουµε από το νησάκι
του Αγίου Μάρκου, ένα από τα 118 νησάκια που αποτελούν τη Βενετία και συνδέονται από περίπου
400 γέφυρες. Η πλατεία του Αγίου Μάρκου έχει χαρακτηριστεί από τον Δάντη ως το ωραιότερο
σαλόνι του κόσµου. Εδώ θα δούµε τα ‘παλαιά’ και ‘νέα κυβερνεία’ και την ‘Ναπολεόντεια πτέρυγα’, τον
πύργο του ρολογιού, φηµισµένο για τους Μόρι (τα µπρούτζινα αγάλµατα που χτυπούν τις ώρες), την
έξοχη βυζαντινή βασιλική του Αγίου Μάρκου, και δίπλα το περίφηµο παλάτι των δόγηδων και την
γέφυρα των στεναγµών. Μπορείτε στον ελεύθερο χρόνο σας να πιείτε καφέ σε ένα από τα καφέ της
πλατείας, να θαυµάσετε τη θέα προς τη λιµνοθάλασσα της Βενετίας, και να θαυµάσετε την εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου, το νησί του Lido στο βάθος, την Santa Maria della Salute και το Canal Grande,
το διάσηµο κανάλι που αποτελεί το βασικό πέρασµα για τις ναυτικές συγκοινωνίες και να θαυµάσετε
από εκεί τα ιδιαίτερα Βενετσιάνικα οικοδοµήµατα.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
6η µέρα : ΜΙΛΑΝΟ
Μετά το πρωινό άµεση αναχώρηση για το Μιλάνο . Την οικονοµική πρωτεύουσα της Ιταλίας.
Περιήγηση της πόλης για να θαυµάσουµε τον Καθεδρικό Ναό που αποτελεί αριστούργηµα γοτθικής
τέχνης, την γκαλερία Βιττόριο Εµµανουέλε και το διασηµότερο λυρικό θέατρο στον κόσµο, τη Σκάλα.
Ελεύθερος χρόνος , δείπνο και µεταφορά στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
7η ηµέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρόγευµα και αναχώρηση για το Αεροδρόµιο του Μιλάνο. Απευθείας πτήση επιστροφής στο
Ηράκλειο.
Περιλαµβάνονται :
 6 Διαν/σεις σε ξενοδοχεία 4* .Πρωινό µπουφέ καθηµερινά
 6 γεύµατα ή δείπνα
 Κλιµατιζόµενο Πούλµαν για τις µετακινήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
 Περιηγήσεις ,ξεναγησεις οπως από το πρόγραµµα.
 Πεπειραµένος αρχηγός -συνοδός
Δεν Περιλαµβάνονται :
 Είσοδοι σε Μουσεία , ποτά , αχθοφορικά & ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραµµα.
 Οι δηµοτικοί φόροι (6€/άτοµο ανά διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία 4*) - πληρώνονται στον
αρχηγό
 Checkpoints 20€ (διόδια του πούλµαν για όλες τις πόλεις της Ιταλίας) – πληρώνονται στον
αρχηγό
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

