ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ
Γένοβα - Φλωρεντία – Σαν Τζιμινιάνο – Σιένα –Πίζα – Λούκα - Μπολόνια

23 – 27 Δεκεμβρίου ’17

5 μέρες

1η μέρα, Σάββατο 23 Δεκ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΙΛΑΝΟ - ΓΕΝΟΒΑ – ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη στο
Μιλάνο επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την Γένοβα πρωτεύουσα της Λιγουρίας, το μεγαλύτερο λιμάνι
της Ιταλίας και γενέτειρα του Χριστόφορου Κολόμβου και του Παγκανίνι. Στην πανοραμική περιήγηση μας στο
ιστορικό κέντρο της, που έχει ανακηρύχτηκε από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, θα
δούμε τον Καθεδρικό Ναό του San Lorenzo με την υπέροχη μαρμάρινη πρόσοψη, την εντυπωσιακή Πλατεία Ρiazza
de Ferrari με το κτίριο της Όπερας, το παλάτι των Δόγηδων, το σπίτι που λέγεται ότι γεννήθηκε ο Κολόμβος και
πολλά αναγεννησιακά παλάτια, μεγάλες λεωφόροι του 19ου αιώνα, μπαρόκ εκκλησίες δίπλα σε δαιδαλώδη
μεσαιωνικά στενά. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε, μία
από τις πιο κομψές λουτροπόλεις της Ιταλίας. Δείπνο και Διανυκτέρευση.
2η μέρα, Κυριακή 24 Δεκ: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη 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 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, (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. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο και
διανυκτέρευση.

3η μέρα, Χριστούγεννα Δευτέρα 25 Δεκ: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ – ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ – ΣΙΕΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Σαν Τζιμινιάνο. Οι Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι μας
καλωσορίζουν από μακριά δίνοντας στο Σαν Τζιμινιάνο μια παραμυθένια όψη, σχεδόν απίστευτη. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε την 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. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το
μεσαιωνικό Σαν Τζιμινιάνο. Οι Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι μας καλωσορίζουν από μακριά δίνοντας στο Σαν Τζιμινιάνο
μια παραμυθένια όψη, σχεδόν απίστευτη. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και
Διανυκτέρευση.

4η μέρα, Τρίτη 26 Δεκ: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ – ΠΙΖΑ – ΛΟΥΚΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό
Κεκλιμένο Πύργο της, καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των
Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 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. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και Διανυκτέρευση.

5η μέρα, Τετάρτη 27 Δεκ : ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ – ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΜΙΛΑΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για Μπολόνια που είναι γνωστή για τους πύργους της και τις στοές που
φτάνουν τα 38 χιλιόμετρα και την κάνουν μοναδική πόλη στον κόσμο. Στην περιήγηση μας θα δούμε το
Αρχαιολογικό μουσείο, την Εθνική Πινακοθήκη το Πανεπιστημιακό μουσείο. Αναχώρηση για το Μιλάνο
πρωτεύουσα της Λομβαρδίας και πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Θα δούμε το περίφημο
καθεδρικό ναό της πόλης, χτισμένο στα πρότυπα της γοτθικής αρχιτεκτονικής του 14ου αιώνα, και θα
περπατήσουμε στη γκαλέρια Βιττόριο Εμμανουέλε Β΄ με τις πολυτελείς μπουτίκ και τα σικ εστιατόρια,
αφιερωμένη στον πρώτο βασιλιά της ομόσπονδης Ιταλίας. Ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην ξακουστή Σκάλα
του Μιλάνο, ίσως το θέατρο με την καλύτερη ακουστική στον κόσμο. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο

630€ με ημιδιατροφή
710€ με ημιδιατροφή κεντρικό στη Φλωρεντία

Διαφορά μονόκλινου 120 €
Το 1ο παιδί που μοιράζεται το δωμάτιο των γονέων έχει έκπτωση 70€
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο – Μιλάνο - Ηράκλειο με απευθείας πτήσεις της AEGEAN AIRLINES
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*. (Grand Hotel Plaza ή παρόμοιο στο Μοντεκατίνι ή Mediterraneο
στην Φλωρεντία 4* κεντρικό)
• Πρωινό μπουφέ και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή).
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

•

Χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά και αποσκευή μέχρι 23 κιλά κατ΄άτομο.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint (20€)
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (1,4€ στο Μοντεκατίνι, 4,5€ στη Φλωρεντία ).
• Φόροι αεροδρομίων 120€

Σημείωση :
Ξεναγήσεις και εκδρομές, ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

ΠΤΗΣΕΙΣ με Aegean Airlines απευθείας από Ηράκλειο:
23/12/17 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΙΛΑΝΟ Α3 4280
27/12/17 ΜΙΛΑΝΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ A3 4281

08:00 – 09:45
20:00 – 23:30

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ θα οργανώσουμε για όλες τις εκδρομές και θα ενημερωθείτε

