∆ιαµάντια Βορ. Ιταλίας
5 ηµέρες αεροπορικώς

1η Μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΛΑΝΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ – ΒΕΡΟΝΑ ΓΚΑΡΝΤΑ – ΣΙΡΜΙΟΝΕ –
ΒΕΝΕΤΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΤΡΕ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για Μιλάνο. Άφιξη στην οικονοµική πρωτεύουσα της
Ιταλίας. Στην πανοραµική περιήγηση θα δούµε τον Γοτθικό Καθεδρικό Ναό Duomo, τη Στοά του
Βιτόριο Εµµανουέλε και την περίφηµη Λυρική Σκηνή «Σκάλα του Μιλάνου». Χρόνος ελεύθερος
για αγορές. Στη συνέχεια αναχώρηση για την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, τη Βερόνα,
όπου θα δούµε τη Ρωµαϊκή Αρένα, τις όµορφες πλατείες Ντέλε Έρµπε και Ντέι Σινιόρι που
περιβάλλονται από άριστα διατηρηµένα µεσαιωνικά κτίρια και βέβαια το αρχοντικό των
Καπουλέτων µε το θρυλικό µπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη συνέχεια, αναχωρούµε για τη λίµνη
Γκάρντα, τη µεγαλύτερη λίµνη της Ιταλίας. ∆ηµοφιλής τουριστικός προορισµός, η λίµνη
σχηµατίστηκε στο τέλος της Εποχής των Παγετώνων. Έχει πολλά µικρά νησιά που είναι
προσβάσιµα µε καραβάκια. Θα κατευθυνθούµε στο πιο διάσηµο, το µεσαιωνικό Σιρµιόνε, µια
µικρή πόλη σε µια χερσόνησο που εκτείνεται στην λίµνη επί 4 χλµ. και διαθέτει ένα ιδιαίτερα
γραφικό ιστορικό κέντρο, αλλά και το µεσαιωνικό Gargnano µε τις ανθισµένες λεµονιές. το πιο
όµορφο και δηµοφιλές θέρετρο της λίµνης. Τέλος µεταφορά στο Βενετία και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο (περιοχή Μέστρε).
2η Μέρα | ΒΕΝΕΤΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό 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 ∆όγηδων. Ολόκληρη η
πόλη είναι ένα «ζωντανό µουσείο» και τα βενετσιάνικου, γοτθικού ρυθµού κτίρια της θα σας
ενθουσιάσουν.
3η Μέρα | BENETIA – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την Φλωρεντία. Άφιξη και ξεκινάµε την ξενάγησή µας στην
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. Τέλος τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η Μέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – SAN TZIMINIANO – ΣΙΕΝΑ
Πρωινό και αρχίζουµε την εξερεύνηση των τοσκανικών πόλεων – θησαυρών, Σαν Τζιµινιάνο και
Σιένα. Από µακριά εντυπωσιάζει και απογειώνει στην µαγική ατµόσφαιρα ενός παραµυθιού το
θέαµα των 14 πύργων του µεσαιωνικού Σαν Τζιµινιάνο, του Μανχάταν της Τοσκάνης. Η επιβλητική
καστρόπορτα, τα γραφικά σοκάκια και τα µαγαζάκια στην πλατεία αξίζουν λίγο από τον χρόνο µας.
Έπειτα 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, την
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 εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωµένο στην
Κοίµηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη
την Ιταλία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
5η Μέρα | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΜΙΛΑΝΟ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και επίσκεψη στην Μπολόνια, πρωτεύουσα της οµώνυµης επαρχίας και αρχαιότατη
πανεπιστηµιούπολη. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το Μιλάνο, όπου θα πάρουµε την
πτήση της 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.

∆ιαµάντια Βορ. Ιταλίας 5ηµ
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

25/10

Antony Palace
4* Μέστρε
Boston 4*
Μοντεκατίνι

Εγγυηµένες θέσεις

∆ιατροφή

πρωινό

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

485 €

515 €

259 €

140 €

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 30 €

