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ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Θεματικό ταξίδι στην κεντρική Ιταλία
Ερευνώντας την αιώνια κοσμοπολίτισσα της Ευρώπης

1. Δευτέρα 9 / 7/2018: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ
Συγκέντρωση στο Σύνταγμα ώρα 11.00΄ και αναχώρηση για την Πάτρα με μία στάση 30΄ λεπτών στον
Ισθμό. Άφιξη επιβίβαση στο πλοίο (SUPERFAST FERRIES) και απόπλους ώρα 14.30΄. Διανυκτέρευση εν
πλω.
2. Τριτη 10/7/2018 ΑΝΚΟΝΑ - ΤΟΝΤΙ - ΡΩΜΗ
Άφιξη στην Ανκόνα ώρα 10.30’ και αναχώρηση . Διασχίζοντας τις Μάρκες κάνουμε μια πρώτη γνωριμία με
την διαχρονική ιστορία και την φυσιογνωμία της πρώϊμης Ιταλίας. Η διαδρομή μας και όσα θα συναντήσουμε
μας εισάγουν στη χώρα. Στη νότια Τοσκάνη διασχίζουμε τη γή των Ετρούσκων και επισκεπτόμαστε την
καστροπολιτεία του Τούντερε(Τόντι). Μια ωραία μικρή πόλη, μας δίνει μια πρώτη σύνοψη του ταξιδιού μας.
Μετά την ξενάγηση θα έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε και να πάρουμε ένα ελαφρύ γεύμα.
Συνεχίζοντας μπαίνουμε στο Λάτιο. Άφιξη στη Ρώμη και μια πρώτη πανοραμική γνωριμία με την Ιταλική
πρωτεύουσα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερη βραδινή έξοδος με τα πόδια. Hotel 4*κεντρικό.
3. Τετάρτη 11/7/2018. ΡΩΜΗ – ΟΙ ΕΤΡΟΥΣΚΟΙ , ΠΑΛΑΤΙΝΟΣ ΛΟΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΥΜ
Προγευματίζουμε στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για την Villa Giulia όπου επισκεπτόμαστε το μουσείο των
Ετρούσκων. Ακολουθεί περίπατος και ξεκούραση στη Βίλλα Μποργκέζε. Συνεχίζοντας ξεναγούμαστε στον
Παλατίνο λόφο όπου κατά τον θρύλο ιδρύθηκε η πρώτη Ρώμη από τον Ρωμύλο. Η ξενάγηση συνεχίζεται στην
αρχαία ρωμαϊκή αγορά και στις αυτοκρατορικές αγορές. Ξεκούραση και υπόλοιπο ημέρας στην κοσμική
Ρώμη . Φοντάνα ντι Τρέβι, Πάνθεον, πιάτσα Ναβόνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση
4. Πέμπτη 12/7/2018 : ΡΩΜΗ( ΛΟΥΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΚΑΛΛΑ,ΚΟΛΟΣΑΙΟ,ΚΑΠΙΤΩΛΙΟ
ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ)

Προγευματίζουμε και ξεκινά η ξενάγηση στα
σπουδαιότερα μνημεία της αυτοκρατορικής Ρώμης.
Βλέπουμε το Forum Boarium , το μεγάλο
αρματοδρόμιο, τα ξακουστά λουτρά του Καρακάλα, το
Κολοσσαίο και τον λόφο του Καπιτωλίου, κλείνοντας τη
ημέρα μας στις αρχαιότητες με τα μουσεία του
Καπιτωλίου. Το μνημείο της πατρίδας, η πιάτσα
Βενέτσια και το παλάτι της Βενετίας, τα βλέπουμε στην
πορεία μας για την κοσμική Ρώμη. Η μέρα μας
ολοκληρώνεται στην Πιάτσα ντι Σπάνια και την πιάτσα
ντελ Πόπολο.
Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο στο εμπορικό κέντρο της
κοσμικής Ρώμης. Δεν θα παραλείψουμε έναν περίπατο στην οδό Condotti με τους μεγαλύτερους οίκους
μόδας και μια επίσκεψη στο ξακουστό Caffe Greco. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
5. Παρασκευή 13/7/2018 : ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΜΟΥΣΕΙΑ & ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ)- ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το Βατικανό. Η είσοδός μας από την γέφυρα των αγγέλων, είναι
εντυπωσιακή. Η επίσκεψή μας ξεκινά από τα μουσεία του Βατικανού όπου βλέπουμε πλήθος
αριστουργημάτων του αρχαίου Ελληνικού κόσμου, της αρχαίας Ρώμης και της αναγεννησιακής τέχνης. Οι
πτέρυγες με τις συλλογές πρωτότυπων και ρωμαϊκών
αντιγράφων του κλασσικού και του ελληνιστικού
κόσμου, ακολουθούνται από τις αίθουσες της μεσ
αιωνικής χαρτογραφίας, τις αίθουσες του Ραφαήλου
και κορυφώνονται στην εκπληκτική Καπέλα
Σιξτίνα του Μιχαήλ Αγγέλλου. Η έξοδός, μας
οδηγεί στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Μετά την
ξενάγηση, ακολουθεί χρόνος για ξεκούραση και
ελεύθερο γεύμα.
Δεν θα παραλείψουμε την πλατεία του Πανθέου Ελέφαντα, και την πιάτσα Ναβόνα, την πλατεία των
καλλιτεχνών , των πορτρέτων, της καρικατούρας και
της μουσικής.. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και
υπόλοιπο
ημέρας
ελεύθερο.
Δείπνο
και
διανυκτέρευση.
6. Σαββάτο 14/ 7/ 2018 : ΡΩΜΗ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της αναγέννησης. Παραθέτουμε σύντομο κατάλογο
αξιοθέατων που επισκεπτόμαστε. Η Παναγία των Λουλουδιών, η Σάντα Μαρία Νοβέλλα με τα έργα του
Μαζάτσιο, του Αντζέλλικο, του Μποτιτσέλλι, το Βαπτιστήριο, το Πόντε Βέκκιο , το παρεκκλήσι των Μεδίκων
με τα γλυπτά του Μιχαήλ Αγγέλου και η ξακουστή πινακοθήκη Ουφίτσι της αναγέννησης..(‘Οσοι επιθυμούν
να επισκεφθούν τα την εθνική Πινακοθήκη Uffici ή την Ακαδημία , παρακαλούνται να το δηλώσουν στο
γραφείο κατά την εγγραφή τους) . Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για να το αξιοποιήσουμε κατά προσωπική
επιλογή και να ασχοληθούμε με τις αγορές μας στην ξακουστή υπαίθρια αγορά του Αγίου Λαυρεντίου.
Μετάβαση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. Hotel 4****
7. Κυριακή 15/8/2018 : ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΑΝΚΟΝΑ
Προγευματίζουμε και ακολουθεί πρωϊνό ελεύθερο στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Φλωρεντίας.
Συγκέντρωση και αναχώρηση. Από το λόφο του Μιχαήλ Αγγέλου αποχαιρετούμε τη Φλωρεντία ,
απολαμβάνοντας ένα μοναδικό πανόραμα της πόλης Στην Ανκόνα θα πάρουμε το πλοίο της επιστροφής.
Διανυκτέρευση εν πλω.
8. Δευτέρα 16/ 7 /2018: ΕΝ ΠΛΩ - ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ ( 214 χλμ. )
Το πρωινό κυλάει απολαμβάνοντας μια σύντομη κρουαζιέρα στην Αδριατική και το Ιόνιο με νωπές ακόμα
τις εικόνες ενός υπέροχου ταξιδιού. Άφιξη στην Πάτρα και επιστροφή στην Αθήνα. . .
--- τέλος εκδρομής -------

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 9 Ιουλίου 2018
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Μετακινήσεις με λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας
 Εισιτήρια πλοίου Ελλάδα - Ιταλία – Ελλάδα
 Επιλεγμένα ξενοδοχεία 4****.
 Πρόγευμα ή πρόγευμα και δείπνο, ανάλογα με την επιλογή ξενοδοχείου..
 Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα
 Φόροι λιμένων, διόδια αυτοκινητοδρόμων
 Φ.Π.Α.- Φόροι εισόδου πόλεων.
 Έμπειρος συνοδός του γραφείου
 Ασφάλεια ταξιδιού
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Εισιτήρια εισόδων στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους
 Γεύματα εντός του πλοίου
 Ατομικοί δημοτικοί φόροι πόλεων.
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ ΠΛΟΙΟΥ :

ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΤΡΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΤΡΙΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

HTL PARCO TIRRENO 4* H/B
580 €
600 €
600 €
620 €
620 €
640 €

HTL MICHELANGELO 4* B/B
680 €
700 €
700 €
720 €
720 €
740 €

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ :
PARCO TIRRENO
4* 150 €
MICHELANGELLO 4* 215 €
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.
Οι επισκέψεις του προγράμματος , μπορεί να γίνουν και με διαφορετική σειρά.
Αριθμός συμμετεχόντων . Ελάχιστος 25 – μέγιστος 36 ατόμων .
Η διαμονή στο Hotel Parco Tirreno 4* (ημικεντρικό), είναι με ημιδιατροφή (πρόγευμα και δείπνο)
Η διαμονή στο Hotel Michelangello 4* κεντρικό superior, είναι με πρόγευμα.
Οι κρατήσεις είναι έγκυρες με κατάθεση 200 € σε λογαριασμό του γραφείου.

