ΜΕΜΝΩΝ TRAVEL
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 67 1ος ορ. – ΟΜΟΝΟΙΑ
 210.3240036 & 3245604 -  210.3252757
e mail:memnongr@otenet.gr www.memnon.gr

ΤΟΣΚΑΝΗ & UMBRIA
CINQUE TERRE

1.ΔΕΥΤΕΡΑ 13/8/18 : ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ - ΠΛΟΙΟ
Συγκέντρωση σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, και αναχώρηση για την Πάτρα, με μία στάση στον Ισθμό. Άφιξη,
επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω. To πλοίο, διαθέτει άνετα σαλόνια, καταστήματα,
αίθουσες αναψυχής, εστιατόρια , self service, πισίνα , κλπ.
2.ΤΡΙΤΗ 14/8/18 : ΑΝΚΟΝΑ – ΜΠΟΛΩΝΙΑ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Εμίλια – Ρομάνια την όμορφη Μπολώνια.
Η Μπολώνια έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στον πρώιμο ουμανισμό και σηματοδότησε την αρχή της νέας εποχής
της αναγέννησης. Το πέρασμα των αιώνων στη Μπολώνια άφησε ανεξίτηλα στίγματα τα επιβλητικά της μνημεία.
Βλέπουμε το Γρηγοριανό μέγαρο, την φοντάνα του Ποσειδώνα, τις εμπορικές στοές, τον γοτθικό Άγιο Πετρώνιο
και τους ψηλόλιγνους πύργους Αζινέλλι. Αναχώρηση για το Μοντεκατίνι.
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας (hotel “COLUMBIA ” 4* κεντρικό) . Δείπνο και διανυκτέρευση
3.ΤΕΤΑΡΤΗ 15/8/18 : TΣΙΝΚΟΥΕ ΤΕΡΡΕ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για τις πέντε Γαίες. Οι Cinque
Terre, βρίσκονται ανατολικά του κόλπου των Ποιητών κατά μήκος
της βραχώδους Ριβιέρας της νοτίου Λιγουρίας.
Κρεμασμένα
κυριολεκτικά πάνω στους βράχους ,και αντικρίζοντας το ανοιχτό
πέλαγος, τα πέντε μοναχικά χωριά , στις μέρες μας προστατεύονται
από την Unesco: Είναι τα Μόντεροσσο (Monterosso), Βερνάτσα
(Vernazza), Κορνίλια (Corniglia), Μανάρολα (Manarola) και
Ρίοματζορε (Riomaggiore), που εξαιτίας της πολύχρονης
απομόνωσής τους, διατήρησαν την ομορφιά και την γραφικότητα
ενός παρθένου τοπίου. Κατά μήκος της ακτής σχηματίζονται μικροί
κόλποι, πολυάριθμα σπήλαια, και όπου μπορεί κάποιος να θαυμάσει κοράλλια, αντζούγιες, μέχρι ακόμη και
φάλαινες καθώς η περιοχή αποτελεί καταφύγιο Φαλαινών. Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που
επιβάλλουν την προστασία της περιοχής. Οι μετακινήσεις μας στα χωριά γίνονται με τοπικά μέσα. (Τρένο,
πλοιάρια). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση. (όσοι επιθυμούν, μπορούν να
προγραμματίσουν ένα θαλάσσιο μπάνιο σε μια από τις πολυάριθμες πλάζ στις πέντε Γαίες. ) Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
4.ΠΕΜΠΤΗ 16/8: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Μετά το πρόγευμα ξεκινά η ξενάγηση μας στην περίφημη Μητρόπολη της Αναγέννησης . Βλέπουμε τα
παρεκκλήσια των Μεδίκων με τα περίφημα γλυπτά του Μιχαήλ Αγγέλου, το Βαπτιστήριο ,τη πλατεία Ντουόμο
με τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των λουλουδιών ,το καμπαναριό του Τζιόττο,, τον περίφημο τρούλο του
Μπρουνελέσκι, την Πλατεία και το επιβλητικό μέγαρο της Σινιορίας , κ.α. Μετά το γενικό πανόραμα της πόλης
ακολουθεί επίσκεψη και ξενάγηση (για όσους το επιθυμούν) στα Ουφίτσι ,την περίφημη πινακοθήκη των

Μεδίκων (απαιτείται προκράτηση, παρακαλούμε ενημερώστε μας εγκαίρως), με τα αριστουργήματα τών
Botticeli ,Leonardo da Vinci, Raffaelo, Tiziano Michelangelo, Caravaggio κ. α. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για να
περιπλαν στο ιστορικό κέντρο ,να απολαύσετε έναν καπουτσινο στο αριστοκρατικό Rivoire στην P.zza della
Signoria και να κάνετε τις αγορές σας . Διανυκτέρευση.
5.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/8 : ΠΙΖΑ - ΛΟΥΚΑ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για την Πίζα όπου
επισκεπτόμαστε το πεδίο των θαυμάτων με τα μαρμάρινα
μνημειώδη έργα που σηματοδότησαν την απαρχή μιας νέας
περιόδου στην δυτική αρχιτεκτονική. Το Ντουόμο και το εκκρεμές
του Γαλιλαίου, το εντυπωσιακό βαπτιστήριο, ο μοναδικός
κεκλιμένος πύργος και το κοιμητήριο των σταυροφόρων (κάμπο
σάντο), αποτελούν την πρώτη ομάδα αξιοθέατων της πόλης. Μετά
την ξενάγηση δίδεται χρόνος ανάπαυλας . Συνεχίζοντας
επισκεπτόμαστε την μεσαιωνική Πίζα. Ανακαλύπτουμε την παλιά
πόλη, τα παλάτια των Μεδίκων, το Πανεπιστήμιο του 1343, το Μερκάτο και φθάνουμε ως το μεγάλο ρεύμα του
Άρνου ποταμού.
Συνεχίζοντας επισκεπτόμαστε και ξεναγούμαστε σε μία από τις ωραιότερες μεσαιωνικές πόλεις της Ευρώπης.
Στη Λούκα, η παλιά πόλη περιβάλλεται ακόμα από τα οχυρωματικά της τείχη και μας μεταφέρει σε μια άλλη
εποχή. Η πιάτσα Ναπολέοντα, το Φόρουμ, ο Σαν Μαρτίνο, οι μεσαιωνικοί πύργοι και τα παλάτια μας οδηγούν
στη μοναδική πλατεία αμφιθεάτρου όπου μπορούμε να ξεκουραστούμε στα γραφικά καφέ ή να δοκιμάσουμε
μια τυπική ιταλική πίτσα. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. Αξίζει ένας
περίπατος στο φωταγωγημένο, ωραίο κέντρο του Μοντεκατίνι.
6. ΣΑΒΒΑΤΟ 18/8 : ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΓΚΟΥΜΠΙΟ – ΑΝΚΟΝΑ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για μία από τις ομορφότερες μεσαιωνικές πόλεις , το Γκούμπιο.Οι πύργοι και
τα αρχοντικά του, δίνουν την διάσταση μιας άλλης εποχης πού πλέον δεν υπάρχει .Θα περιηγηθούμε στα
γραφικα σοκκακια του και θα θαυμάσουμε την Piazza dei Signori ( πλατεια των Αρχόντων) και τον καθεδρικό
ναό κτισμενο στο ψηλότερο σημείο της πόλης. Ελεύθερος χρονος και κατόπιν συγκέντρωση και αναχώρηση για
την Ανκόνα , όπου θα πάρουμε το πλοίο της επιστροφης.Επιβίβαση στο πλοιο και διανυκτέρευση εν πλώ.
7.ΚΥΡΙΑΚΗ 19/8 : ΕΝ ΠΛΩ – ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ
Το πρωϊνό θα κυλήσει όπως σε μια μικρή κρουαζιέρα στο Ιόνιο,αναπολώντας τις ομορφες εικόνες τού ταξιδιού
μας . Απογευματινή άφιξη στην Πάτρα και επιστροφή στην Αθήνα με μία στάση για καφέ και ξεκούραση.
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΠΛΟΙΟΥ : 585€
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΠΛΟΙΟΥ:
625 €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Μετακινήσεις με πούλμαν τελευταίας τεχνολογίας.
 Εισιτήρια πλοίου Ελλάδα - Ιταλία – Ελλάδα .
 4 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο κεντρικό ξενοδοχείο
4*αστέρων στο Μοντεκατίνι Τέρμε.
 Ημιδιατροφή καθημερινά στο ξενοδοχείο.( Πρόγευμα σέ
μπουφέ και δείπνο τριών πιάτων).
 Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Φόροι λιμένων, διόδια αυτοκινητοδρόμων. Φ.Π.Α.
Έμπειρος συνοδός/ξεναγός του γραφείου.
 Ασφάλεια ταξιδιού. Εισοδοι πόλεων( Chek point) και
σταθμεύσεις λεωφορείου
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Εισιτήρια εισόδων στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους
 Γεύματα εντός του πλοίου, αχθοφορικά και φιλοδωρήματα .
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.
 Το πρόγραμμα η κάποιες επισκέψεις, μπορεί να πραγματοποιηθούν και με διαφορετική σειρά.
 Η εκδρομή πραγματοποιείται με ελάχιστη συμμετοχή 25 ατόμων.
 Η εγγραφή είναι έγκυρη με προκαταβολή 200 €.

