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ΤΟΣΚΑΝΗ
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7 ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 27/09/19
1η ΗΜΕΡΑ AΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ
Αναχώρηση και άφιξη στην Πάτρα όπου επιβιβαζόμαστε στο πλοίο για την Ανκόνα. Στον ελεύθερο χρόνο σας
μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η ΗΜΕΡΑ ΑΝΚΟΝΑ – ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχ/ση για το Μοντεκατίνι, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο δείπνο και διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ- ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και
της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην
πανοραμική ξενάγηση μας, θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον
αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι.
Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και
αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει
σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε
για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, (εξωτερική επίσκεψη) την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη
γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις
κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και
Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι,
την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο και
διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ ΣΙΕΝΑ- ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ-ΑΣΙΖΙ
Σήμερα μετά το πρόγευμα το πρωινό μας περιλαμβάνει μονοήμερη εκδρομή σε Σιένα, Ασίζι, Περούτζια. Στη
Σιένα, αγέρωχα αρχοντικά, στενά καλντερίμια, ήσυχες πλατείες κι εκκλησίες μαυρισμένες από τον χρόνο, όλα
μέσα σ΄ ένα κάδρο από καλοφτιαγμένα τείχη και πύργους. Έντεκα δρόμοι της Σιένας συγκλίνουν προς την
πανέμορφη Πιάτσα ντελ Κάμπο, την κεντρική πλατεία της πόλης, που πλαισιώνει αρμονικά το υπέροχο
Δημαρχείο και θεωρείται μία από τις ωραιότερες πλατείες της Ιταλίας. Ανάλογα εντυπωσιακός είναι και ο
μνημειώδης Καθεδρικός ναός με το αριστουργηματικό δάπεδο, τα περίτεχνα ξυλόγλυπτα και τις μοναδικές
τοιχογραφίες του. Επόμενη επίσκεψη η πρωτεύουσα της Ούμβριας, η Περούτζια. Στην περιήγησή μας στην
Κόρσο Βανούτσι θα δούμε την Ρόκα Παολίνα, τα δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά της πόλης και θα καταλήξουμε
στην Πιάτσα Νοβέμπρε με την Φοντάνα Ματζόρε, τον Καθεδρικό Ναό του Σαν Λορέντζο και το μέγαρο των
Πριόρι. Συνεχίζουμε για την Ασίζη, γενέτειρα του Αγίου Φραγκίσκου, ο οποίος ίδρυσε το θρησκευτικό τάγμα
των Φραγκισκανών στην πόλη το 1208. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε την Πιάτσα ντελ Κομούνε,
το Παλάτσο Κομουνάλε, την Βασιλική της Σάντα Κιάρα, και το Ντουόμο του Σαν Ραφίνο και επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ ΛΟΥΚΑ – ΠΙΖΑ:
Πρωινό και αναχώρηση για Λόυκα, μια πόλη που θα μας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο. Στην περιοχή της
Τοσκάνης και πειτριγυρισμένη με τείχη, αποπνέει μια μεσαιωνική ατμόσφαιρα άλλης εποχής στην οβάλ
Piazza dell’ Anfiteatro γεμάτη με γραφικά καφέ και εστιατόρια. Επίσκεψη στη γειτονική και ιστορική πόλη της
Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της
πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό
κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Επιστροφή στο Μοντεκατίνι δείπνο και διανυκτέρευση.
6η ΗΜΕΡΑ ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ- ΑΝΚΟΝΑ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για Ανκόνα με ενδιάμεσες στάσεις όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο.
Διανυκτέρευση εν πλω.
7η ΗΜΕΡΑ ΑΝΚΟΝΑ- ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και άμεση αναχώρηση για Αθήνα με τις καλύτερες εντυπώσεις.
TIMH KAT΄ ATOMO ΣΕ
ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

480,00 €

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

580,00 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
- Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελή πούλμαν όπως αναφέρονται
- 4 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ BIONDI στο ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ME ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΜΠΟΥΦΕ
- 4 δείπνα στο ξενοδοχείο
- Έμπειρος Αρχηγός / Συνοδός
- Τοπικός ξεναγός στη ξενάγηση στη Φλωρεντία
- Εισιτήρια ακτοπλοϊκά Ελλάδα – Ιταλία - Ελλάδα σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες,
συγκεκριμένα ΠΑΤΡΑ- ΑΓΚΩΝΑ – ΠΑΤΡΑ με ΜΙΝΟΑΝ LINES
- Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR
- Ταξιδιωτική ασφάλιση
- Δημοτικοί φόροι & check point
- Διόδια
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
- Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα και αρχαιολογικούς χώρους, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται ως
προαιρετικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΕΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 15ΕΤΙΑ
- ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΑΒ2 ΚΑΜΠΙΝΑ : + 75 EYΡΩ ΜΕΤ΄ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
- ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΣΕ Α2 ΚΑΜΠΙΝΑ : + 90 EYΡΩ ΜΕΤ΄ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ:
150,00 ΕΥΡΩ ΕΩΣ 30/08/2019
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΓΩΝΗΣ: 6977740567
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΣΠΑΜΑ: 2106456013 και στο email: paspama@otenet.gr

