ΜΕΜΝΩΝ TRAVEL
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 67 – ΑΘΗΝΑ τ.κ. 10564
Τηλ. 210. 3245604 – 3240036
info@memnontravel.gr www.memnontravel.gr

ΡΑΒΕΝΝΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ - ΤΕΡΓΕΣΤΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Με ειδικό ομιλητή τον δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας
κύριο Σταύρο Αρβανιτόπουλο
1. ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ : Σάββατο 6/10/2018: AΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ (ΠΛΟΙΟ)
Συγκέντρωση στην Πλ. Συντάγματος ( ΕΛ.ΤΑ.) στις 12.00 και
αναχώρηση για την Πάτρα , με μία στάση στον Ισθμό. Άφιξη ,
επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους. ( Τo πλοίο, μια πλωτή
πόλη, διαθέτει άνετα σαλόνια , καταστήματα , αίθουσες
διασκέδασης , εστιατόριο , self service ). Διανυκτερεύουμε εν
πλω.
2. Κυριακή 7/10/2018: ΑΝΚΟΝΑ – GRADARA- ΤΡΕΒΙΖΟ
AΕΡΟΠΟΡΙΚΗ : Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο
Ε. Βενιζέλος στις 13.30 και αναχώρηση στις 15.35 για την
Βενετία με απευθείας πτήση της AEGEAN,άφιξη στο Μέστρε
της Βενετίας στις 16.55. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ :Άφιξη στην Ανκόνα, αποβίβαση και άμεση αναχώρηση για το Treviso, την μικρή
Βενετία . Καθ΄οδόν επισκεπτόμαστε την μεσαιωνική Gradara, την θρυλική καστρόπολη που
περιγράφεται στη «Θεία Κωμωδία» του Δάντη . Ξενάγηση και ξεκούραση. Συνεχίζοντας, φθάνουμε
στο Τρεβίζο . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και συνάντηση των δύο ομάδων. Δείπνο και
διανυκτέρευση. Sogedin Hotels : PARK HOTEL VILLA FIORITA 4* SUPERIOR
3. Δευτέρα 8/10/2018: ΒΕΝΕΤΙΑ
Προγευματίζουμε και μεταφερόμαστε στο Τρονκέττο, απ’
όπου το βαπορέττο θα μας μεταφέρει στο νησί του Torcello
για να ξεναγησθούμε σε δύο βυζαντινά μνημεία: τον
καθεδρικό της Santa Maria Assunta όπου διατηρούνται
εντυπωσιακά ψηφιδωτά του 12ου αι., και τον παρακείμενο
οκταγωνικό ναό των βορειοαφρικανικής καταγωγής αγίων
Fosca και Maura, του 11ου/12ου αι. Συνεχίζοντας, πάντα με
το βαπορέττο που μας περιμένει, φθάνουμε στο νησί του
Αγίου Μάρκου για ξεναγηθούμε στον βυζαντινής
σύλληψης ναό του Αγίου και το περιώνυμο μουσείο του, μεγάλο μέρος των θησαυρών του οποίου
προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη και τη λεηλασία που ακολούθησε την Α' Άλωση (1204).
Περίπατος στην Piazza di San Marco και στάση για να γευματίσουμε και να ξεκουραστούμε σε
τυπική τραττορία της Βενετίας . Στη συνέχεια, ξενάγηση στο συγκρότημα του Ινστιτούτου
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας (ναός Αγ. Γεωργίου, μουσείο εικόνων).
Υπόλοιπο χρόνου ελεύθερο στο μεγαλύτερο υπάιθρειο σαλόνι του κόσμου, την πιάτσα San Marco
και περίπατος στο Ριάλτο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. Sogedin Hotels :
PARK HOTEL VILLA FIORITA 4* SUPERIOR

4. Τρίτη 9/10/2018 : ΑΚΥΛΗΙΑ- ΤΕΡΓΕΣΤΗ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για την Ακυληία, ένα από τα
μεγαλύτερα αστικά κέντρα της ρωμαϊκής περιόδου ως την
καταστροφή της από τον Αττίλα το 452. Περιήγηση στην
περίφημη βασιλική της Ακυληίας, όπου διατηρείται το
μεγαλύτερο επιδαπέδιο ψηφιδωτό της Δυτικής Ευρώπης
(760τ.μ.), εξαίρετο δείγμα της πρώιμης χριστιανικής τέχνης (4ος
αι.), και στα κτήρια του συγκροτήματος, όπου διατηρούνται
τοιχογραφίες και ψηφιδωτά από την εποχή του Οκταβιανού ως
και το 12ο αι. Μετάβαση στην Τεργέστη. Ξενάγηση στα σημαντικότερα μνημεία της πόλης, με
έμφαση σε εκείνα που συνδέονται με τη δράση της επί δύο αιώνες ακμάζουσας ελληνικής παροικίας:
το ναό του Αγίου Νικολάου, το κτήριο της Κοινότητας, τα μέγαρα Καρτσιώτη, Στρατή, Οικονόμου,
Γαλάτη, το Fondazione Scaramangà, χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασσικού μεγάρου της Τεργέστης το
οποίο από το 1962 λειτουργεί ως μουσείο για τις συλλογές του επιφανούς επιχειρηματία και
πολιτικού Ιωάννη Σκαραμαγκά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
Sogedin Hotels : PARK HOTEL VILLA FIORITA 4* SUPERIOR
5. Τετάρτη 10/10/2018: ΤΡΕΒΙΖΟ - ΡΑΒΕΝΝΑ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για την Ραβέννα. Άφιξη,
επίσκεψη στο μαυσωλείο του Θεοδωρίχου και πρώτη περιήγηση
γνωριμίας με τα μνημεία της πόλης, βέλτιστα δείγματα της
αυτοκρατορικής τέχνης (αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής, γλυπτικής)
του 5ου και 6ου αι.: το μαυσωλείο της Galla Placidia, τον Άγιο
Βιτάλιο και το Εθνικό Μουσείο όπου εκτίθενται τεκμήρια της
μακραίωνης ιστορίας της πόλης (γλυπτά, εικόνες, έργα
μικροτεχνίας). Μετά από μια ανάπαυλα, και ελεύθερο γεύμα στο
κέντρο της πόλης (piazza Republica) ξενάγηση στον Άγιο
Απολλινάριο το Νέο και στο λεγόμενο ανάκτορο του Θεοδωρίχου. Μετάβαση στο ξενοδοχείο
μας, δείπνο και διανυκτέρευση.Grand Hotel International Forli 4*SUPERIOR
6. Πέμπτη 11/10/2018 : ΡΑΒΕΝΝΑ
Προγευματίζουμε και συνεχίζουμε την περιήγησή μας στα
μνημεία της Ραβέννας με το το συγκρότημα της
Αρχιεπισκοπής (βαπτιστήριο των Ορθοδόξων, Ουρσιανή
βασιλική, Αρχιεπισκοπικό παρεκκλήσιο Αγίου Ανδρέα και
Αρχιεπισκοπικό Μουσείο, όπου μεταξύ άλλων φυλάσσεται ο
περίφημος ελεφαντοστέινος θρόνος του Μαξιμιανού (6ος αι.)
και το βαπτιστήριο των Αρειανών. Χρόνος για ξεκούραση και
ελεύθερο γεύμα στο ιστορικό κέντρο της Ραβέννας.
Συνεχίζουμε με ξενάγηση στον Άγιο Απολλινάριο in Classe Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο
και διανυκτέρευση. Grand Hotel International Forli 4*SUPERIOR
7. Παρασκευή 12/10/2018 : ΡΙΜΙΝΙ-ΟΥΡΜΠΙΝΟ
Προγευματίζουμε και μεταφερόμαστε στο Ρίμινι που είναι χτισμένο στην ακτή της Αδριατικής
Θάλασσας, κοντά στον ποταμό Μαρέκια (τον αρχαίο Αριμίνο). Εδώ έδρασε η εξέχουσα οικογένεια
των Μαλατέστα και υπήρξε τόσο διάσημη κατά τον 14ο -15ο αιώνα ώστε απετέλεσε σημείο
αναφοράς στην «Κόλαση» του Δάντη στα χρόνια της πρόωρης αναγέννησης. Επισκεπτόμαστε τον
τάφο μίας από τις κορυφαίες πνευματικές μορφές των ύστερων βυζαντινών χρόνων, του Γεωργίου
Γεμιστού, ο οποίος επέλεξε για τον εαυτό του το παρώνυμο Πλήθων. Υπήρξε ένας από τους
κύριους πρωτοπόρους της αναβίωσης της ελληνικής μόρφωσης στη δυτική Ευρώπη. Αναχώρηση
για το Ουρμπίνο, την πρωτεύουσα ενός από τα πιο σημαντικά Δουκάτα της Ιταλίας. Το Ουρμπίνο
αποτέλεσε αναγεννησιακό εφαλτήριο στα χρόνια που η νέα εποχή ξεκινά. Ο φωτισμένος Δούκας
Φρειδερίκος του Μόντεφέλτρο, θα συγκεντρώσει στην Αυλή του τα λαμπρότερα ονόματα της

εποχής . Στην πόλη θα γεννηθεί ο Ραφαήλος και ο Μπραμάντε και το παλάτι θα γίνει το
πνευματικό κέντρο της πρώϊμης αναγέννησης. Επισκεπτόμαστε και ξεναγούμαστε στό παλάτι–
πινακοθήκη, περιηγούμαστε την παλιά πόλη και βλέπουμε το σπίτι μουσείο του Ραφαήλου.
Ακολουθεί ελεύθερη περιπλάνηση και λίγος χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
Δείπνο και διανυκτέρευση. Grand Hotel International Forli 4*SUPERIOR
8. Σάββατο 13/10/2018 : ΜΠΟΛΩΝΙΑ-ΑΝΚΟΝΑ
Προγευματίζουμε και επισκεπτόμαστε την ιταλική φοιτητούπολη του Βορρά με το αρχαιότερο
πανεπιστήμιο του δυτικού κόσμου. Έχει μια χαρακτηριστική αρχιτεκτονική και ένα καλοδιατηρένο
ιστορικό κέντρο και θυμίζει μια μεσαιωνική πόλη-παραμύθι. Ξεκινάμε από την κεντρική πλατεία
Piazza Maggiore για να περιπλανηθούμε ανάμεσα στα στενά και τις διάσημες στοές της. Φθάνουμε
στο Palazzo Comunale με το συντριβάνι του Ποσειδώνα (Fontana dell Nettuno) και την εκκλησία
του αγίου της πόλης, Αγίου Πετρονίου, την 5η μεγαλύτερη εκκλησία
του κόσμου αν και…μισοτελειωμένη με το περίφημο ηλιακό ρολόι
και τα σύμβολα των ζωδίων! Σύμβολο της πόλης είναι οι δύο
πύργοι, Torre Asinelli και Torre Garisenda. Κάποτε υπήρχαν πάνω
από 100 πύργοι στη Μπολώνια και ανήκαν στις πλούσιες οικογένειες
της πόλης. Ελεύθερη περιήγηση και ξεκούραση.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ : Αναχωρούμε για την Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο
και απόπλους. ( Τo πλοίο, μια πλωτή πόλη, διαθέτει άνετα σαλόνια ,
καταστήματα , αίθουσες διασκέδασης , εστιατόριο , self service ).
Διανυκτερεύουμε εν πλω.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ: Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μπολώνια στις 17.30. Αναχώρηση για Αθήνα με την
πτήση της ALITALIA μέσω Ρώμης στις 19.20. Άφιξη στην Αθήνα στις 00.45.
9. Κυριακή 14/10/18 ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στην Πάτρα και επιστροφή στην Αθήνα. (Η άφιξη στην Αθήνα, προβλέπεται για τις
18.30΄περίπου)

ΤΙΜΗ ΟΔΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ σε δίκλινο δωμάτιο & τετράκλινη καμπίνα 790€( ελάχιστη
συμμετοχή 20-25 άτομα)/ΤΙΜΗ ΟΔΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ σε δίκλινο δωμάτιο & τετράκλινη
καμπίνα 745€( ελάχιστη συμμετοχή 26-30 άτομα)
ΤΙΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ σε δίκλινο δωμάτιο 1060€ (ελάχιστη συμμετοχή 2025 άτομα)/ΤΙΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ σε δίκλινο δωμάτιο 975€ (ελάχιστη
συμμετοχή 26-30 άτομα)
Επιβαρυνση μονοκλίνου 210€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Μετακινήσεις με πούλμαν τελευταίας τεχνολογίας.
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης.
 Επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* αστέρων.
 Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
 Ημιδιατροφή : 6 δείπνα
 Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
 Έμπειρος συνοδός /ξεναγός του γραφείου.
 Διόδια αυτοκινητοδρόμων, έξοδα σταθμεύσεων.
 Είσοδοι πόλεων (check point)/ Φ.Π.Α

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Φόροι αεροδρομίων ( 65€)
 Εισιτήρια εισόδων στα μουσεία.
 Ατομικοί δημοτικοί φόροι.
 Αστικές συγκοινωνίες Βενετίας.(Βαπορέττα).

Οι εγγραφές θεωρούνται έγκυρες με την κατάθεση προκαταβολής 300 €

