Αναγεννησιακή Τοσκάνη – Φλωρεντία
5 ηµέρες αεροπορικώς

1η Μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΛΑΝΟ – ΙΤΑΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΩΝ (ΡΑΠΑΛΟ, ΣΑΝΤΑ
ΜΑΡΓΚΕΡΙΤΑ, ΣΕΣΤΡΙ ΛΕΒΑΝΤΕ) – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για Μιλάνο. Άφιξη και αναχώρηση για τη µοναδική
Ριβιέρα της Ιταλίας, γνωστή και σαν «Ριβιέρα των Λουλουδιών», κατάφυτη από λεµονιές,
κυπαρίσσια και πεύκα, προφυλαγµένη από τους βοριάδες χάρη στα Απέννινα της Λιγουρίας. Θα
επισκεφτούµε το γραφικό Ραπάλο, όπου τα πολύχρωµα γεράνια στολίζουν τις κουκλίστικες αυλές,
τη Σάντα Μαργαρίτα µε την οµώνυµη Βασιλική και το διάσηµο λιµάνι, το Σέστρι Λεβάντε, που ο
Κοσµοπολίτικος αέρας µε τα υπέροχα καταστήµατα, τα αρχοντικά που µαρτυρούν την αίγλη της
πόλης, τα στενά γραφικά καντούνια µαρτυρούν την Ενετική επιρροή της πόλης. Τέλος αναχώρηση
για τη Φλωρεντία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η Μέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και θα ξεκινήσουµε την ξενάγησή µας, στη 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 γέφυρα Πόντε Βέκιο 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.
3η Μέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΣΙΕΝΑ – ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ
Πρωινό και αναχώρηση για τη µεσαιωνική 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 εκκλησίες
και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωµένο στην Κοίµηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα
σηµαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Χρόνος ελεύθερος. Επόµενη επίσκεψη το Σαν
Τζιµινιάνο, το «Μανχάταν του Μεσαίωνα», µε τους πανύψηλους πέτρινους πύργους του, σύµβολα
κοινωνικής και οικονοµικής ισχύος των τσιφλικάδων του Μεσαίωνα. Από τις επάλξεις τους, το µάτι
χάνεται σε µια απεραντοσύνη από αµπελώνες. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφής στο ξενοδοχείο.
4η Μέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ – ΑΣΙΖΗ
Πρωινό και προαιρετική αναχώρηση για την Περούτζια, την πρωτεύουσα της Ουµβρίας. Στην
περιήγησή µας θα δούµε την Πιάτσα Νοβέµπρε µε την Φοντάνα Ματζόρε, τον Καθεδρικό του Σαν
Λορέντζο και το υπέρλαµπρο µέγαρο των Πριόρι, τις µεσαιωνικές γειτονιές, ενώ θα απολαύσουµε
την πανοραµική θέα της γύρω περιοχής. Στη συνέχεια, κατευθυνόµαστε προς την πανέµορφη Ασίζη
που πέρα από τα τείχη, το κάστρο, τις πέτρινες κεραµόσκεπες κατοικίες, αυτό που δεσπόζει στην
πόλη είναι η διπλή Βασιλική εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου, όπου βρίσκεται ο τάφος του και
βέβαια οι νωπογραφίες του Τζιότο και του Ταιµαµπουέ. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
Προαιρετική ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ – ΑΣΙΖΗ
Τιµή ενήλικα 30€/Παιδί 2 έως 12, 20€
5η Μέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΜΙΛΑΝΟ SHOPPING – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και επίσκεψη στην Μπολόνια, πρωτεύουσα της οµώνυµης επαρχίας και αρχαιότατη
πανεπιστηµιούπολη. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το Μιλάνο όπου θα έχουµε την
ευκαιρία να περπατήσουµε στην πόλη που φιλοξενεί τους πιο γνωστούς οίκους µόδας. Θα κάνουµε
βόλτα στους πιο εµπορικούς της δρόµους όπως στη «Via Monte Napoleone» και στη «Galleria
Vittorio Emanuele», µια επιβλητική στοά µε γυάλινο τρούλο που δηµιουργεί µια µεγαλειώδη
ατµόσφαιρα. Έπειτα µεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση επιστροφής.
Περιλαµβάνονται :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

∆εν περιλαµβάνονται :
• Φόροι αεροδροµίων.
• Είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.
• ∆ηµοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία.

Αναγεννησιακή Τοσκάνη - Φλωρεντία 5ηµ
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

25/10

Boston Hotel
4*
Μοντεκατίνι

∆ιατροφή

πρωινό

Εγγυηµένες θέσεις

Early
Κανονική Παιδί
Επιβ.
Τιµή
2-12 Μονόκ.
Booking

455 €

495 €

269 €

110 €

Πτήσεις - Αερ.
Εταιρία - Παρ/σεις
Aegean Airlines
Εγγυηµένες θέσεις
Αθήνα-Μιλάνο
08:35 - 10:10
Μιλάνο-Αθήνα
17:10 - 20:40

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

