ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ
«Made in Italy»
5 ημέρες
1η ημέρα: Πτήση Για Βενετία – Περιήγηση πόλης – Βενετία (περιοχή Μέστρε)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βενετία. Ξεκινάμε για την ξενάγησή μας στη Βενετία. Μεταφορά στο
Τρονκέτο (Tronchetto) όπου θα επιβιβαστούμε στο βαπαρέτο (εισιτήριο εξ ιδίων) και μεταφορά 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 5 ο αιώνα, θα επισκεφθούμε τη
Γέφυρα των Στεναγμών, την πλατεία Σαν Μάρκο (Piazza San Marco) που κατά τον Ναπολέοντα είναι «το ωραιότερο
σαλόνι της Ευρώπης», εδώ θα δούμε την ομώνυμη εκκλησία (San Marco) με τους πέντε τρούλους, τον Πύργο του
Ρολογιού αλλά και το περίφημο παλάτι των Δόγηδων. Ολόκληρη η πόλη είναι ένα «ζωντανό μουσείο» και τα
βενετσιάνικου, γοτθικού ρυθμού κτίρια της θα σας ενθουσιάσουν. Θα επισκεφθούμε την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου και θα καταλήξουμε σ’ ένα εργαστήριο κατασκευής του περίφημου γυαλιού Μουράνο (Murano). Χρόνος
ελεύθερος. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα : Βενετία (περιοχή Μέστρε) - Φλωρεντία (Ξενάγηση Πόλης)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου & ξεκινάμε για την πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία. Ξεκινάμε
τη ξενάγησή μας όπου θα δούμε την Πιάτσα ντε λα Σινιορία (Piazza Della Signoria), την εκκλησία Σάντα Κρότσε (Santa
Croce) με τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκιο (Ponte Vecchio) και την ιστορική πλατεία του
Καθεδρικού Ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών (Santa Maria Del Fiore) και το ιστορικό βαπτιστήριο.
Θα επισκεφθούμε το σπίτι του Δάντη, του μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε ένα πέρασμα από το
Ναό του Ορσανμικέλε (Orsanmichele), ενώ δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα
(Piazza della Repubblica) με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας (Arch of
Triumph). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα: Φλωρεντία – Σιένα - Ρώμη
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. 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, τη μεσαιωνική
Σιένα. Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη, εξερευνώντας τα δρομάκια και τις γειτονιές, θα σταθούμε στην Πιάτσα ντελ
Κάμπο (Piazza del Campo), με τον πύργο του Δημαρχείου και θα ανηφορίσουμε μέχρι την πλατεία του Ντουόμο (Piazza
del Duomo). Αναχώρηση για τη Ρώμη αργά το απόγευμα άφιξη & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας
προτείνουμε (προαιρετικά) βραδινό γύρο πόλης. Απολαύστε τη μαγεία της φωτισμένης Ρώμης σε μία πρώτη γνωριμία
που σίγουρα θα σας συναρπάσει.
4η ημέρα :Ρώμη – Ξενάγηση Πόλης -Βατικανό (Μουσεία & Άγιος Πέτρος)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα
μουσεία του Βατικανού, ένα από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε τις αίθουσες των γλυπτών, των χαλιών
και των παπύρων, των αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε στη διάσημη Καπέλα Σιστίνα (Capella Sistina), το παρεκκλήσι
του Αποστολικού Παλατιού, της κατοικίας του Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, του οποίου η οροφή
ζωγραφίστηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο (Michelangelo). Μετά θα περάσουμε στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη
μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, που θα μας εντυπωσιάσει με τον πλούτο και την επιβλητικότητά της. Μεταξύ άλλων,
θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου & τον τεράστιο μπρούτζινο άμβωνα που δεσπόζει πάνω από τον Παπικό Βωμό
έργο του Μπερνίνι. Αναχωρούμε από το Βατικανό & συνεχίζουμε κατευθυνόμενοι στην πλατεία Βενετίας (Piazza
Venezia) όπου θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο Vittorio Emanuele II, που βρίσκεται μπροστά από το λόφο του

Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από τους επτά ιστορικούς λόφους όπου ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη. Θα δούμε την
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza Di Spagna) και θα τελειώσουμε ρίχνοντας
ένα κέρμα και κάνοντας μια ευχή στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι. Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο .
5η ημέρα : Ρώμη – Ξενάγηση Πόλης – Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε το Κολοσσαίο, το
μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου. Στη συνέχεια, θα θαυμάσουμε τη ρωμαϊκή αγορά που
ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορίας. Σήμερα, αποτελεί έναν από τους
σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Ελεύθερος χρόνος και μεταφορά στο αεροδρόμιο για πτήση
επιστροφής.
Περιλαμβάνονται










Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Αθήνα – Βενετία // Ρώμη – Αθήνα
Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω
πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Επίσημος ξεναγός στη ξενάγηση της Φλωρεντίας.
Επίσημος ξεναγός στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου & στα Μουσεία του Βατικανού.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται











Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Μέστρε 3€ - Φλωρεντία 4.5€ - Ρώμη 6€ ανά άτομο τη διανυκτέρευση)
Checkpoints 15€ ανά άτομο
Vaporetto για μεταφορά από Tronchetto στη Βενετία και αντίστροφα κατά την επιστροφή 15€ ανά άτομο
Πακέτο Βατικανό 32€ (εισιτήριο μουσείου, προκράτηση & ραντεβού για αποφυγή ουράς κατά την είσοδο στα
μουσεία, ακουστικά για τη ξενάγηση του Αγίου Πέτρου)
Βραδινός Γύρος Πόλης στη Ρώμη (διάρκεια 3 ώρες) με το λεωφορείο & το συνοδό της εκδρομής 15€ ανά άτομο
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

