ΑΝΑΓΔΝΝΗΙΑΚΗ ΣΟΚΑΝΗ & CINQUE TERRE
Πίζα, Λούκα, Μοντεκατίνι, Φλωρεντία, Λα Σπέτσια, Σιένα, Σαν
Τζιμινιάνο, Βερόνα
6 ΗΜΔΡΔ

1, 15, 22/8

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΘΖΑ – ΛΟΤΚΑ - ΜΟΝΣΕΚΑΣΘΝΘ
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Πίδα. Άθημε θαη πεξηήγεζε ζηελ ηζηνξηθή πόιε ηεο Πίδαο κε ηα κεζαησληθά ηείρε θαη ηνλ μαθνπζηό
Κεθιηκέλν Πύξγν ηεο, ην θακπαλαξηό ηνπ Καζεδξηθνύ Νανύ ηεο πόιεο, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην «Πεδίν ησλ Θαπκάησλ», καδί κε ην Βαπηηζηήξην θαη ην
κλεκεηαθό θνηκεηήξην Κάκπν άλην. ηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηε κεζαησληθή Λνύθα, γελέηεηξα ηνπ Σδηάθνκν Πνπηζίλη. ηελ εληόο ησλ ηεηρώλ
πεξηήγεζή καο ζην ηζηνξηθό θέληξν, ζα δνύκε κεηαμύ άιισλ ηνλ Καζεδξηθό Ναό ηνπ Αγίνπ Μαξηίλνπ, ην ζέαηξν Σδίιην, ηελ Πηάηζα ληει Μεξθάην θαη
Αλθηηεάηξν θ.ιπ . ηε ζπλέρεηα αλαρσξνύκε γηα ην μελνδνρείν καο ζην Μνληεθαηίλη, ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα , δηαλπθηέξεπζε .
2η ημέρα: ΜΟΝΣΕΚΑΣΘΝΘ – ΦΛΩΡΕΝΣΘΑ
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα ηε Φισξεληία, ηε γελέηεηξα ηεο ηηαιηθήο Αλαγέλλεζεο, πόιε ηεο ηέρλεο θαη ηεο αηζζεηηθήο, πνπ έρεη
αλαθεξπρηεί Μλεκείν Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. ηελ πεξηήγεζή καο, ζα δνύκε ηελ Πηάηζα αλ Σδηνβάλη κε ην Βαπηηζηήξην
ηνπ Αγίνπ Ισάλλε θαη ηνλ αλαγελλεζηαθό Καζεδξηθό Ναό, ηε άληα Μαξία Νηει Φηόξε, κε ηνλ πεξίθεκν ηξνύιν ηνπ Μπξνπλειέζθη. πλερίδνληαο, ζα
θαηέβνπκε σο ηελ Πηάηζα ληε ια ηληνξία, πνπ ζηνιίδεη ην ζηληξηβάλη ηνπ Πνζεηδώλα θαη αληίγξαθν ηνπ αγάικαηνο ηνπ Γαβίδ ηνπ Μηραήι Άγγεινπ. Δδώ
βξίζθεηαη ην Παιάηζν Βέθην, πνπ ζηεγάδεη ζήκεξα ην Γεκαξρείν ηεο πόιεο, θαη ε Λόηδα κε αγάικαηα ζπνπδαίσλ Φισξεληίλσλ γιππηώλ. πλερίδνπκε
γηα ηελ πεξίθεκε Πηλαθνζήθε Οπθίηζη, ηελ μαθνπζηή θαη πνιπθσηνγξαθεκέλε γέθπξα Πόληε Βέθην κε ηα ακέηξεηα θνζκεκαηνπσιεία, θαη ηελ Πηάηζα
Ρεπνύκπιηθα, κία από ηηο θεληξηθόηεξεο πιαηείεο ηεο Φισξεληίαο, κε ηε ραξαθηεξηζηηθή αςίδα Αξθόλε θαη ηα ηζηνξηθά θαθέ Gilli θαη Paszkowski. Υξόλνο
ειεύζεξνο γηα επίζθεςε ζηελ αγνξά ηνπ αλ Λνξέληδν ή επίζθεςε ζην Παιάηζν Πίηηη, ηελ πνιπηειή θαηνηθία ησλ Μεδίθσλ. ηε ζπλέρεηα επηζηξνθή ζην
Μνληεθαηίλη.
3η ημέρα: ΜΟΝΣΕΚΑΣΘΝΘ - ΛΑ ΠΕΣΘΑ - ΚΡΟΤΑΖΘΕΡΑ CINQUE TERRE – ΜΟΝΣΕΚΑΣΘΝΘ
Πξσηλό ζην μελνδνρείν. Αλαρώξεζε γηα κία καγεπηηθή θξνπαδηέξα ζηα παξακπζέληα Cinque Terre (ηα πέληε ρσξηά) πνπ βξίζθνληαη ζθαξθαισκέλα ζηα
απόθξεκλα βξάρηα ηεο λόηηαο άθξεο ηεο Ιηαιηθήο Ρηβηέξαο ζηε Ληγνπξηθή Θάιαζζα. Η πεξηνρή είλαη κία από ηηο πην όκνξθεο ηεο δπηηθήο Ιηαιίαο, θαη
έρεη αλαθεξπρζεί από ηελ Unesco Μλεκείν Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Με θέληξν εμόξκεζεο ηελ πόιε Λα πέηζηα, ζα επηζθεθζνύκε ηα
κεζαησληθά ρσξηά Riomaggiore, Manarola θαη Monterosso όπνπ θαη ζα έρνπκε ρξόλν γηα γεύκα. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηε Vernazza, πνπ
είλαη ίζσο θαη ην σξαηόηεξν ρσξηό θαη ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα θάλνπκε κία βόιηα ζηα όκνξθα δξνκάθηα ηεο θαη λα θαηαιήμνπκε ζηα εξείπηα ηνπ
θάζηξνπ ηεο κε κία ζέα πνπ θόβεη ηελ αλάζα. Σέινο ζα επηζθεθζνύκε ην Portovenere ρηηζκέλν ζηελ άθξε ηεο ηηαιηθήο Ρηβηέξαο, πάλσ ζε κία βξαρώδε
ρεξζόλεζν. Αξγά ην απόγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο.
*αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη γηα ηελ νκαιόηεξε δηεμαγσγή ηεο εθδξνκήο θάπνηεο δηαδξνκέο πηζαλόλ γίλνπλ κε ην ηξέλν.
4η ημέρα: ΜΟΝΣΕΚΑΣΘΝΘ – ΘΕΝΑ – ΑΝ ΣΖΘΜΘΝΘΑΝΟ – ΜΟΝΣΕΚΑΣΘΝΘ
Μεηά ην πξσηλό, αλαρώξεζε γηα ηε κεζαησληθή ηέλα. Έληεθα δξόκνη νδεγνύλ ζηελ παλέκνξθε θεληξηθή πιαηεία Πηάηζα ληει Κάκπν, όπνπ δεζπόδεη ην
κεζαησληθό Γεκαξρείν. ηελ πεξηήγεζή καο ζηα γξαθηθά θαιληεξίκηα ηεο πόιεο, ζα ζαπκάζνπκε ηα κεζαησληθά αξρνληηθά, ηηο εθθιεζηέο θαη ηνλ
Καζεδξηθό Ναό, αθηεξσκέλν ζηελ Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ, ν νπνίνο ζεσξείηαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα έξγα ηέρλεο ζε νιόθιεξε ηελ Ιηαιία. Δπόκελε
επίζθεςε ην αλ Σδηκηληάλν, ην «Μαλράηαλ ηνπ Μεζαίσλα», κε ηνπο παλύςεινπο πέηξηλνπο πύξγνπο ηνπ, ζύκβνια θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηζρύνο
ησλ ηζηθιηθάδσλ ηνπ Μεζαίσλα. Από ηηο επάιμεηο ηνπο, ην κάηη ράλεηαη ζε κηα απεξαληνζύλε από ακπειώλεο. Αξγά ην απόγεπκα επηζηξνθή ζην
μελνδνρείν καο.
5η ημέρα : ΜΟΝΣΕΚΑΣΘΝΘ ΣΕΡΜΕ
Πξόγεπκα ζην μελνδνρείν , ζήκεξα ε εκέξα είλαη ειεύζεξε γηα λα γλσξίζεηε ην Μνληεθαηίλη Σέξκε , κηα πεξίθεκε ινπηξόπνιε από ηε Ρσκαηθή επνρή ,
κπνξείηε λα θάλεηε ζεξαπείεο ζπα θαη λα θάλεηε ηηο αγνξέο ζαο ζηα θαηαζηήκαηα . αο πξνηείλνπκε λα πάξεηε ην ηειεθεξίθ θαη κεηά από κηα ζαπκάζηα
δηαδξνκή ζα θηάζεηε ζην Μνληεθαηίλη Άιην , όπνπ θαη βξίζθεηαη ην κεζαησληθό γξαθηθόηαην νκώλπκν ρσξηό .
6η ημέρα : ΜΟΝΣΕΚΑΣΘΝΘ – ΒΕΡΟΝΑ – ΑΘΗΝΑ
Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηε ξνκαληηθή Βεξόλα, ηελ πόιε ησλ αηώλησλ εξαζηώλ ηνπ αίμπεξ, ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Αδίγε. ηελ θεληξηθή Πιαηεία
Μπξα ζα δνύκε ηελ πεξίθεκε ξσκατθή Αξέλα, θαη ζα ζπλερίζνπκε γηα ηηο όκνξθεο πιαηείεο Νηει Έξκπε θαη Νηέη ηληόξη, πνπ πεξηβάιινληαη από άξηζηα
δηαηεξεκέλα κεζαησληθά θηήξηα, θαη θπζηθά γηα ην «αξρνληηθό ησλ Καπνπιέησλ» κε ην ζξπιηθό κπαιθόλη ηεο Ινπιηέηαο. Υξόλνο ειεύζεξνο γηα λα
‘’ραζείηε’’ ζηα κεζαησληθά ζνθάθηα ηεο πόιεο θαη γηα ηηο ηειεπηαίεο ζαο αγνξέο . Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ηεο πόιεο γηα ηε πηήζε ηεο επηζηξνθήο

ΣΙΜΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ :575 €

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 700 €

Περιλαμβάνονται :






Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ με Aegean Airlines.
Πολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν για τισ μετακινιςεισ ςφμφωνα με το πρόγραμμα.
Διαμονι ςε επιλεγμζνα ξενοδοχεία 4* .
Ημιδιατροφι








Εκδρομζσ, περιθγιςεισ, ξεναγιςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα.
Ζμπειροσ αρχθγόσ - ςυνοδόσ του γραφείου μασ.
Αςφαλιςτικι κάλυψθ αςτικισ /επαγγελματικισ ευκφνθσ Φ.Π.Α.
Ειςιτιρια καραβιοφ για τα νθςάκια CINQUE TERRE
Μια χειραποςκευι 8 κιλά
Μια βαλίτςα 23 κιλά

Δεν περιλαμβάνονται :






Φόροι αεροδρομίων 165 €
Είςοδοι ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, και γενικά όπου απαιτείται.
Ό,τι αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο.
Check Points 25 €.

