Γύρος Ιταλίας
Βενετία - Βερόνα - Σιρμιόνε - Φλωρεντία - Σιένα - Ρώμη - Νάπολη - Ματέρα - Μπάρι
1η μέρα: Αθήνα - Βενετία, Περιήγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με την VOLOTEA για την πόλη των Δόγηδων, την ανεπανάληπτη Βενετία.
Άφιξη και περιήγηση στην "Γαληνοτάτη". Μεταφορά στο Τρονκέτο, απ΄ όπου αναχωρούμε με βαπορέτο για την
φημισμένη Πιάτσα Σαν Μάρκο, το "ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης" κατά τον Ναπολέοντα. Εκεί, θα δούμε την
ομώνυμη εκκλησία με τους πέντε τρούλους, το παλάτι των Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού, τις παλιές φυλακές,
την περίφημη Γέφυρα των Στεναγμών, την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και θα καταλήξουμε σε ένα από
τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NH
LAGUNA 4* (www.nh-hotels.com). Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βενετία - Βερόνα - Σιρμιόνε - Φλωρεντία
Πρωινή αναχώρηση για την ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ. Εδώ, θα θαυμάσουμε
την 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. Συνεχίζουμε για
το όμορφο μεσαιωνικό Σιρμιόνε, κτισμένο στο νότιο άκρο της λίμνης Garda, όπου θα περπατήσουμε. Χρόνος
ελεύθερος για να απολαύσετε τον καπουτσίνο σας και αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Τοσκάνης και μια από
τις πιο θρυλικές πόλεις της Ιταλίας, την υπέροχη Φλωρεντία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο GRAND ADRIATICO 4*
(www.hoteladriatico.it) σε ιδανική τοποθεσία για εξορμήσεις στην πόλη. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Φλωρεντία, Ξενάγηση πόλης, επίσκεψη στην Galleria Uffizi
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης, όπως τον
επιβλητικό Ντουόμο με το φημισμένο καμπαναριό του Τζιότο, το Βαπτιστήριο, την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την
Πόντε Βέκιο, την Πιάτσα ντε λα Σινιορία κ.ά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε ένα από τα παλαιότερα μουσείαπινακοθήκες του κόσμου, την Galleria degli Uffizi, που διαθέτει μία από τις πιο αξιόλογες συλλογές αναγεννησιακής
τέχνης (Τζιότο, Μποττιτσέλλι, Λεονάρντο ντα Βίντσι, Ραφαήλ, Τιτσιάνο, Βερονέζε, Μιχαήλ Άγγελος, Καραβάτζιο,
Ρέμπραντ, Ρούμπενς, Ντύρερ, Γκόγια, Ελ Γκρέκο κ.ά.). Ελεύθερος χρόνος για βόλτες στην πόλη ή για ψώνια στη
φημισμένη αγορά της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Φλωρεντία - Σιένα - Ρώμη
Πρωινή αναχώρηση για την ρομαντική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πλατεία Ντελ Κάμπο - την κεντρική
πλατεία που πλαισιώνει αρμονικά το Δημαρχείο και θεωρείται μία από τις ωραιότερες πλατείες της Ιταλίας. Θα
δούμε αγέρωχα αρχοντικά, στενά καλντερίμια και πανέμορφες εκκλησίες. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και
αναχώρηση για την Ρώμη. Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο CICERONE 4* (www.hotelcicerone.com).
Προτείνουμε βραδινό γύρο της πόλης (προαιρετικά). Κάντε μια ευχή ρίχνοντας ένα νόμισμα στην Φοντάνα Ντι Τρέβι
- ένα από τα πολλά αξιοθέατα που θα συναντήσουμε στη βόλτα μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ρώμη, Ξενάγηση πόλης, Μουσεία Βατικανού
Πρωινή ξενάγηση στην Αιώνια Πόλη. Σε αυτήν την πόλη με τα τόσα πολλά ενδιαφέροντα, θα ήταν μάταιη κάθε
προσπάθεια περιγραφής. Γι’ αυτό περιοριζόμαστε σε απλή αναφορά μερικών αξιοθέατων, χωρίς σειρά, χωρίς
αξιολόγηση: Κολοσσαίο, Αψίδα Αγίου Κωνσταντίνου, Αρματοδρόμιο Μάξιμου, πλατεία Βενετίας, Βιτοριάνο,
Ρωμαϊκές αγορές. Ακολουθεί επίσκεψη στα Μουσεία του Βατικανού, όπου θα δούμε τις αίθουσες των γλυπτών, των
χαλιών, των παπύρων, των αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε στην διάσημη Καπέλα Σιστίνα, το παρεκκλήσιο του
Αποστολικού Παλατίου, επίσημης κατοικίας του Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, την οροφή του οποίου
ζωγράφισε ο Μιχαήλ Άγγελος. Ακολουθεί επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, όπου βρίσκεται η
Βασιλική του Αγίου Πέτρου (η μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου). Θα ξεναγηθούμε στην εκκλησία και θα δούμε την
θεσπέσια μαρμάρινη σύνθεση του Μιχαήλ Αγγέλου, την περίφημη Πιετά, καθώς και τον τεράστιο μπρούτζινο
άμβωνα του Μπερνίνι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ρώμη - Νάπολη, Περιήγηση

Πρωινή αναχώρηση για τη χιλιοτραγουδισμένη Νάπολη, την πρωτεύουσα του Ιταλικού Νότου. Τακτοποίηση στο
κεντρικό ξενοδοχείο RENAISSANCE NAPLES MEDITERRANEO 4* (www.marriott.com) και περιήγηση στην πόλη.
Θα περπατήσουμε στο ιστορικό της κέντρο και θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία της χώρας, το
Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο, όπου θα θαυμάσουμε τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά της Πομπηίας. Μην
παραλείψετε να γευθείτε την αυθεντική Πίτσα Ναπολετάνα στην πόλη όπου γεννήθηκε, μαζί με κρασί από τα
ηφαιστειογενή πετρώματα της περιοχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Νάπολη - Ματέρα - Μπάρι
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την "Καππαδοκία της Ιταλίας" την Ματέρα, τη φημισμένη πόλη των τρωγλοδυτών της
Δύσης. Όλη η παλιά πόλη είναι ένα μοναδικό αξιοθέατο! Αμέτρητες τρύπες στον βράχο, σπηλιές σκοτεινές σε
απείθαρχη διάταξη, υπόσκαφες εκκλησίες, αγιογραφίες στους βράχους, τρώγλες-κατοικίες ολοκληρωτικά σκαμμένες
στο εσωτερικό του βράχου (τα λεγόμενα Σάσσι), που από άγριες, σκοτεινές και υγρές σπηλιές, μετατράπηκαν σε
πανέμορφα παραδοσιακά σπίτια. Το γκριζοκίτρινο της πέτρας δίνει μια αίσθηση στοιχειωμένου τοπίου. Το θέαμα
είναι πρωτόγνωρο, τρομακτικό και σίγουρα κινηματογραφικό. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Παζολίνι, γύρισε εδώ όλα του τα
έργα με θέμα τη ζωή του Χριστού. Θα ξεναγηθούμε στα Σάσσι (Sassi di Matera), τα σπίτια-σπηλιές μέσα στα
βράχια, που ανάγονται στην προϊστορική περίοδο και θα επισκεφθούμε ένα τυπικό σπίτι. Συνεχίζουμε για το Μπάρι,
όπου θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης και θα επισκεφθούμε τον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου
Νικολάου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ORIENTE 4* (www.orientehotelbari.it). Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Μπάρι - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα
Σημειώσεις:
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί
κάτι. Οι αναχωρήσεις 27/7,10/8, 24/8 πραγματοποιούνται αντίστροφα. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
ΑΝΑΧ.: 20,27 Ιουλίου, 3,10,17,24 Αυγούστου
4*
ημικεντρικά
Τιμή Κατά άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

595
495
895

8 μέρες
4*
κεντρικά
695
595
995

Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων: 185 € περίπου

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ, ΜΠΑΡΙ-ΑΘΗΝΑ με την VOLOTEA
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• Επτά διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
• Πρωινό καθημερινά
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
• Κόστος εισιτηρίων βαπορέτου στην Βενετία την ημέρα της ξενάγησης
• Ξενάγηση της Ρώμης με επίσημο ξεναγό
• Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού και στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου με επίσημο ξεναγό
• Ξενάγηση στην Φλωρεντία και στην Galleria Uffizzi με επίσημο ξεναγό
• Μία χειραποσκευή και μία αποσκευή 15 κιλών
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων, check point: 20€/άτομο, είσοδοι σε μουσεία,
επισκεπτόμενους αρχαιολογικούς χώρους, Βατικανό, ακουστικά για την ξενάγηση του Αγίου Πέτρου, αχθοφορικά,
φιλοδωρήματα, ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

