Αιώνια & Αναγεννησιακή
Τοσκάνη - Τσίνκουε Τέρε «5 τόποι»
Φλωρεντία - Λούκα - Πίζα - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο Τσίνκουε Τέρε
8 ημέρες
Αναχώρηση: 17, 24, 31/07, 13/08

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα
Επιβίβαση στο πλοίο για το ταξίδι στην Ανκόνα, που μοιάζει περισσότερο με κρουαζιέρα: casino, disco,
εστιατόριο, μπαρ, καταστήματα και άνετη διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: Ανκόνα - Μοντεκατίνι Τέρμε
Άφιξη στην Ανκόνα και πορεία προς τo Μοντεκατίνι Τέρμε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας & πρώτη
γνωριμία με την πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Φλωρεντία (ξενάγηση πόλης)
Αναχώρηση για τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της αισθητικής, που έχει
ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην 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 Δαβίδ
του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και
η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη
Ουφίτσι, 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. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: Λούκα - Πίζα
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην
εντός των τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και Ανφιτεάτρο κ.λπ. Επόμενη επίσκεψη η
ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, το καμπαναριό του
Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο
και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και
διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μοντεκατίνι - Τσίνκουε Τέρε «πέντε γαίες»
Μετά το πρωινό μας ταξιδεύουμε δυτικά, προς την ακτογραμμή του Εθνικού Πάρκου Cinque Terre, που
ανήκει στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Εκεί θα δούμε σπίτια χρωματιστά σκαρφαλωμένα στους
άγριους βράχους της Δυτικής Ακτής της Ιταλίας. Επιστροφή στο Μοντεκατίνι. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για τη μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική
πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. 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. 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. Επιστροφή αργά
το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μοντεκατίνι - Ανκόνα
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα, όπου το πλοίο επιστροφής μας περιμένει. Άφιξη,
επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.
8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στην Πάτρα και επιστροφή στην Αθήνα.
Κόστος κατ’ άτομο

Early Booking
565€

2κλινο
585€

1κλινο
+120€

Παιδί
485€

Περιλαμβάνονται:
 Εισιτήρια πλοίων Πάτρα-Ανκόνα/Ανκόνα-Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με κοινοπραξία
ΑΝΕΚ/Superfast ή Grimaldi
 Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia
 5 νύχτες διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*
 Ημιδιατροφή καθημερινά (μόνο στο ξενοδοχείο, όχι στο πλοίο)
 Περιηγήσεις/ξεναγήσεις όπως αναφέρονται
 Ασφάλιση αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση μέχρι 75 ετών
 Αρχηγός/συνοδός

Δεν περιλαμβάνονται:
 Check Point € 20
 Είσοδοι μουσείων και ιστορικών αρχαιολογικών χώρων
 Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
 Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
 Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι επιτόπου στο ξενοδοχείο
 Kόστος εισιτηρίων τρένου ή πλοίου για το Τσίνκουε Τέρε (εισιτήρια τρένου ή πλοίου έξοδα
ατομικά περίπου 30€)
Το ξενοδοχείο μας ή παρόμοιο
Μόντεκατίνι Τέρμε: Adua Hotel 4* http://www.hoteladua.it/
Γενικές σημειώσεις προγραμμάτων εξωτερικού
1. Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται
με το ενημερωτικό 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.
2. Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 11,99) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες , σε
πρόσθετη κλίνη εκτός εξαιρέσεων .
3. Παιδιά που ταξιδεύουν συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα
από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.
4. Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην Ευρώπη.
Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας . Οι ταξιδιώτες που δεν
είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα
ταξιδέψουν.
Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ.
5. Early Booking σε οδικές & αεροπορικές εκδρομές ισχύει για κρατήσεις 21 ημέρες πριν την
αναχώρηση,
για περιορισμένο αριθμό θέσεων και πληρωμή μετρητοίς (εκτός αυτών που αναφέρονται σε κάθε
εκδρομή).
6. Σε οδικές και αεροπορικές εκδρομές που συνδυάζονται, οι θέσεις στα πούλμαν είναι
εναλλασσόμενες
7. Για τις οδικές εκδρομές η επιβάρυνση κατ’ άτομο σε καμπίνα (με επιστροφή) : ΑΒ2 +€65, Α2 +€80,
Α4 +€25, ΑΒ3 +€30, Α3 +€35
8. Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο επιστρέφεται με το
check out.

