ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ - ΡΩΜΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ 12 ημ.
Αλμπερομπέλο , Ματέρα , Σαλέρνο, Πομπηία , Νάπολη, Ρώμη,
Σιένα, Σαν Τζιμινιάνο, Μοντεκατίνι, Φλωρεντία, Πίζα, Βενετία.

ΔΩΡΟ οι μοναδικές Κρουαζιέρες: Κάπρι, Αμάλφι & Ποζιτάνο
Και στα χωρία της Cinque Terre!!!.
Αναχωρήσεις :

25 Ιουνίου ΄18
09, 23 Ιουλίου ’18
06, 20 Αυγούστου ‘18
10, 24 Σεπτεμβρίου ’18

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση
στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι του Μπρίντιζι. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ - ΜΑΤΕΡΑ – ΣΑΛΕΡΝΟ
Άφιξη στο λιμάνι του Μπρίντιζι . Αναχώρηση για το Αλμπερομπέλο το χωριό που μοιάζει με σκηνικό
βγαλμένο από παραμύθι, έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την
UNESCO. Περιήγηση στα γραφικά σοκάκια του χωριού για να δούμε τα κατάλευκα σπίτια του με τις
χαρακτηριστικές τους πυραμιδωτές, θολωτές ή κωνικές σκεπές τους από ασβεστολιθικές πλάκες
(τους περίφημους τρούλους) στολισμένες με αποτροπαϊκά σύμβολα (ήλιους, σταυρούς, ζώδια κ.λπ.).
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Ματέρα που απέκτησε διεθνή φήμη από την αρχαία πόλη Σάσση
Ματέρα, που σημαίνει «Οι πέτρες – σπηλιές της Ματέρα», με σπίτια-σπηλιές μέσα στα βράχια από
την προϊστορική περίοδο. Στην περιήγηση μας θα δούμε το μοναστηριακό συγκρότημα της
Παρθένου με τις εκκλησίες του Αγίου Νικολάου και Αγίου Πέτρου. Το ιστορικό κέντρο της Ματέρα
έχει ανακηρυχτεί από την Unesco, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Άφιξη αργά το
απόγευμα στο Σαλέρνο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ – ΠΟΖΙΤΑΝΟ – ΑΜΑΛΦΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα κάνουμε με καραβάκι μια μαγευτική κρουαζιέρα στο Τυρρηνικό
Πέλαγος. Πρώτη μας επίσκεψη το γραφικό Ποζιτάνο, ένας οικισμός-βεράντα στο απέραντο γαλάζιο,
και χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε στα στενά καλντερίμια του. Στη συνέχεια, αναχώρηση
για το Αμάλφι, χτισμένο στον μυχό του ομώνυμου κόλπου στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, μία από τις
πλέον συγκλονιστικές ακτές της Ευρώπης. Στην περιπατητική μας περιήγηση θα δούμε τα αρχοντικά
σπίτια, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα με βυζαντινά, αραβικά και γοτθικά αρχιτεκτονικά
στοιχεία. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΚΑΠΡΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Νωρίς το πρωί θα πάρουμε το ταχύπλοο για το μαγευτικό νησί Κάπρι, που
με τις ρωμαϊκές επαύλεις, τα αγάλματα, τα λουτρά, τις εκκλησίες, τις κρεμαστές σκάλες που
καταλήγουν στη θάλασσα μέσα σε μια οργιώδη και πολύχρωμη μεσογειακή βλάστηση, θυμίζει
σκηνικό άλλης εποχής. Προτείνουμε επίσης και μια επίσκεψη στη Γαλάζια Σπηλιά. Επιστροφή αργά
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ – ΠΟΜΠΗΙΑ – ΝΑΠΟΛΗ – ΡΩΜΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας, που θάφτηκε από τη
λάβα και τη στάχτη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Στην ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε μεταξύ άλλων
την Πόρτα Μαρίνα, την αρχαία αγορά, το θέατρο, τους ναούς του Δία και του Απόλλωνα, τα λουτρά,
τις πολυτελείς επαύλεις με τις περίφημες τοιχογραφίες (1ος αι. π.Χ.), που μας παρέχουν μια

ολοκληρωμένη εικόνα της ζωγραφικής του αρχαίου κόσμου. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της
Καμπανίας, τη Νάπολη, μια πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα
της Ιταλίας την «Αιώνια Πόλη», τη Ρώμη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και
Διανυκτέρευση.
6η μέρα : ΡΩΜΗ (ξενάγηση πόλης )
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η πρωινή ξενάγηση θα αρχίσει με την επίσκεψη μας στο Κολοσσαίο, το
μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου και την αψίδα του Μεγάλου
Κωνσταντίνου. Η ρωμαϊκή αγορά ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας μιας
αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου. Σήμερα αποτελεί
έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Στην πλατεία Βενετίας θα μας
εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο βασιλιά της
σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι επίσης και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα
επισκεφθούμε το Βατικανό το μικρότερο κρατίδιο του κόσμου που βρίσκεται η Βασιλική του Αγίου
Πέτρου, η μεγαλύτερη εκκλησία της χριστιανοσύνης. Συνεχίζουμε για την πολύβουη Πιάτσα ντι
Σπάνια και τέλος τη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Χρόνος ελεύθερος
και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΡΩΜΗ – ΣΙΕΝΑ – ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ – ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ
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. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Μοντεκατίνι Τέρμε, μία από τις πιο
κομψές λουτροπόλεις της Ιταλίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
8η μέρα: 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 περιήγησή 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.

9η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - Κρουαζιέρα στα χωριά της Cinque Terre
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία μαγευτική κρουαζιέρα στα παραμυθένια Cinque Terre
(τα πέντε χωριά) που βρίσκονται σκαρφαλωμένα στα απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης της
Ιταλικής Ριβιέρας στη Λιγουρική Θάλασσα. Η περιοχή είναι μία από τις πιο όμορφες της δυτικής
Ιταλίας, και έχει ανακηρυχθεί από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με
κέντρο εξόρμησης την πόλη Λα Σπέτσια, θα επισκεφθούμε τα μεσαιωνικά χωριά Riomaggiore,
Manarola και Monterosso όπου και θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη
Vernazza, που είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό όπου θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία
βόλτα στα όμορφα δρομάκια της και να καταλήξουμε στα ερείπια του κάστρου της με μία θέα που
κόβει την ανάσα. Τέλος θα επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο στην άκρη της ιταλικής Ριβιέρας,

πάνω σε μία βραχώδη χερσόνησο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και
διανυκτέρευση.
10η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ – ΠΙΖΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ - ΕΝ ΠΛΩ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την 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. Αναχώρηση για τη Βενετία την πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά
νησιά, που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην
περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το
Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό
Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό
στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης»,
όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου,
αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του
(Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ.
Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος και
αργά το βράδυ μεταφορά στο λιμάνι της Βενετίας, επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις
καμπίνες. Διανυκτέρευση.
11η μέρα: ΕΝ ΠΛΩ
12η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στο λιμάνι της (Ηγουμενίτσας) & Πάτρας , και άμεση αναχώρηση για τον τελικό μας
προορισμό, την Αθήνα ( Θεσσαλονίκη).

Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδικό ( μέχρι 12 ετών )

835 €
995 €
795 €

Περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Μπρίντιζι & Βενετία – Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες
εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4).
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
Πρωινό κι ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου).
Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της
εκδρομής.
Εισιτήρια κρουαζιέρας στα χωριά της Cinque Terre.
Εισιτήρια πλοίου για το Κάπρι.
Εισιτήριο κρουαζιέρας στο Ποζιτάνο & Αμάλφι.
Τοπικοί ξεναγοί στην Πομπηία και Φλωρεντία .
Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Φ.Π.Α

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι
ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint (25€)
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ρώμη 6€, Μοντεκατίνι 1,40)

