ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ !!

Ταξίδι στην ΟΥΜΠΡΙΑ και την TOΣΚΑΝΗ
Με αφορμή την Φθινοπωρινή γιορτή ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΑΝΟΥ, & ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤON ΑΝΩ ΤΙΒΕΡΗ
Ελάτε να γνωρίσουμε τις μικρές πόλεις - στολίδια της Κεντρικής
Ιταλίας όπου κάθε Φθινόπωρο διοργανώνονται εορταστικά δρώμενα
για να εγκαινιάσουν τη νέα σοδειά! Κρατώντας ζωντανή την τοπική
παράδοση, μουσικές μπάντες, περιφερόμενες θεατρικές ομάδες και
συντεχνίες εκδηλώνουν τη χαρά της δημιουργίας και της νέας
καρποφορίας.
Συνοδεύει ο κ. Δημήτρης Γουναράς
Παρασκευή 2/11/2018.ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ – ΠΛΟΙΟ
Σάββατο 3/11/2018: ΑΝΚΟΝΑ – ΦΑΜΠΡΙΑΝΟ-ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ
Επισκεπτόμαστε το Αβαείο του Φαμπριάνο για γνωρίσουμε το ταξίδι και την τέχνη του χαρτιού.
Διανυκτερεύουμε στο ιστορικό κέντρο της Περούτζια. Hotel SAN GALLO 4*
Κυριακή 4/11/2018: ΠΟΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ-ΑΝΓΚΙΑΡΙ – ΑΣΙΖΗ - ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ
Ξεναγούμαστε στην Πόλη του Κάστρου, την Citta di Castello, και συμμετέχουμε
στη μεγάλη γιορτή της πόλης. Το απόγευμα επισκεπτόμαστε ένα γραφικό
μεσαιωνικό χωριό, τo Ανγκιάρι, χτισμένο ανάμεσα στους ποταμούς Άρνο και
Τίβερη, όπου ο Jacopo della Quercia, ο Piero della Francesca και ο Μιχαήλ Άγγελος
μαθήτευσαν στα εργαστήριά του. Συνεχίζουμε με την γενέτειρα του Αγίου
Φραγκίσκου, την Ασσίζη. Επιστροφή στην Περούτζια.
Δευτέρα 5/11/2018: ΠΙΕΝΤΣΑ-ΣΙΕΝΑ –ΣΑΝ ΤΣΙΜΙΝΙΑΝΟ – ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ
Επισκεπτόμαστε την η ασυναγώνιστα γραφική Pienza, πρότυπο αναγεννησιακού αστικού σχεδιασμού υπό
τις οδηγίες του Πάπα Πίου Β´και περιοχή παραγωγής του εξαιρετικού τυριού πεκορίνο της Πιέντσα. Το 1996
αυτή η μικρή πόλη της Τοσκάνης ανακηρύχθηκε δικαίως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO!
Συνεχίζουμε με την μεγάλη αντίζηλο της Φλωρεντίας , την Σιένα και την πόλη των μεσαιωνικών πύργων, το
Σαν Τσιμινιάνο. Δειπνούμε και διανυκτερεύουμε στο Μοντεκατίνι στο κεντρικο Hotel Columbia 4* & spa
Τρίτη
6/11/2018 : ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Ημέρα αφιερωμένη στην πρωτεύουσα της αναγέννησης!
Ξεναγούμαστε στην πόλη- υπαίθριο μουσείο και
επισκεπτόμαστε επιλεκτικά, μουσεία, πινακοθήκες,
καθεδρικούς, την περιοχή του Άρνου ποταμού και τις
κοσμικές αγορές της. Μετά τις ξεναγήσεις, ιδιωτικός χρόνος
και ξεκούραση . Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και
διανυκτέρευση.
Τετάρτη 7/11/2018 : ΠΙΖΑ – ΠΕΝΤΕ ΓΑΙΕΣ
Ξεναγούμαστε στην Πλατεία των Θαυμάτων της Πίζας, στο κοιμητήριο των Σταυροφόρων και στην
μεσαιωνική παλαιά πόλη του Άρνου. Ένας περίπατος στις κοσμοπολίτικες Πέντε Γαίες θα ολοκληρώσει την
ημερήσια έξοδό μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
Πέμπτη 8/11/2018 : ΓΚΟΥΜΠΙΟ – ΑΝΚΟΝΑ-ΠΛΟΙΟ
Αποχαιρετούμε την Ιταλία με μια περιεκτική ξενάγηση σε μια από τις
ωραιότερες μεσαιωνικές πόλεις της Ιταλίας, το Γκούμπιο. Μετάβαση στην
Ανκόνα απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο της επιστροφής.
Παρασκευή 9/11/2018: ΠΑΤΡΑ -ΑΘΗΝΑ

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 680 €
ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ (Εγγραφές με προκαταβολή 200 € έως 15/9 έχουν έκπτωση 60 € )

