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ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΙΤΑΛΙΑ
ΠΟΜΠΗΙΑ – ΡΩΜΗ – ΣΙΕΝΑ – ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ –
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΠΙΖΑ – CINQUE TERRE
13 – 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα. Καβάλα – Ηγουμενίτσα. (470 χλμ.)
Αναχώρηση στις 15.00 από το δημοτικό κήπο. Με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στην Ηγουμενίτσα. Επιβίβαση
στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι του Μπάρι. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα. Μπάρι – Πομπηία – Ρώμη (480 χλμ.). Άφιξη στο Μπάρι. Πρώτος μας σταθμός η νεκρόπολη της
Πομπηίας. Θα θαυμάσουμε τον αρχαίο ναό του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος, την Πύλη του Νέρωνα, την
αρχαία αγορά, το περιμετρικό τείχος, τους λιθόστρωτους δρόμους, τις κατοικίες των αρχόντων με τις
τοιχογραφίες και το Ιπποδάμειο πολεοδομικό σύστημα. Κατόπιν αναχωρούμε για την «αιώνια πόλη».
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, Πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα. Ρώμη (ξενάγηση). Πρωινό. Σήμερα θα γνωρίσουμε την πόλη σύμβολο, θα δούμε τη Βίλλα
Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο
Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαϊκό κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, την
αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το μνημείο του
Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατινό, τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα, καθώς και το ναό του
Αγίου Πέτρου στο Βατικανό όπου θα θαυμάσουμε και την αποκαθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ Αγγέλου. Για
την συνέχεια σας προτείνουμε να απολαύσετε τον καφέ σας σε κάποια από τις περίφημες πλατείες όπως η
Πιάτσα Ναβόνα και η Πιάτσα Ντι Σπάνια. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα. Ρώμη – Σιένα – Σαν Τζιμινιάνο – Montecatini Terme. (320 χλμ.) Μετά το πρωινό ξεκινάμε για
τη Σιένα, την ωραιότερη μεσαιωνική πόλη της Ιταλίας. Η μοναδικής ομορφιάς Πιάτσα ντελ Κάμπο, η
καρδιά της πόλης, βρίσκεται στο σημείο που ενώνονται οι τρεις λόφοι της Σιένα. Τόπος συγκεντρώσεων για
τις μεγάλες εορτές. Εδώ αναβιώνει κάθε χρόνο το Παλιό, το έθιμο των περίφημων ιπποδρομιών της Σιένα.
Θεωρείται μια από τις πλέον ιδιόρρυθμες πλατείες της Ιταλίας, κυρτωμένη απαλά προς το μεγαλειώδες
παλάτσο Πούμπλικο και ανοιχτή σαν βεντάλια. Θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας στο Σαν Τζιμινιάνο τη
μικρή αυτή πόλη με τους μεγάλους πύργους. Είναι το πιο φημισμένο χωριό - πόλη της Τοσκάνης, το οποίο
αποκαλείται συχνά και « Μεσαιωνικό Μανχάταν » επειδή οι δεκάδες πέτρινοι πύργοι του υψώνονται σαν
πρωτόγονοι ουρανοξύστες πάνω από τα σπίτια. Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια του ξενοδοχείου μας,
δείπνο, διανυκτέρευση.
5η μέρα. Montecatini Terme – Cinque Terre. (290 χλμ,) Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία
μαγευτική προαιρετική κρουαζιέρα στα παραμυθένια χωριά Cinque Terre που βρίσκονται σκαρφαλωμένα
στα απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης της Ιταλικής Ριβιέρας στη Λιγουρική Θάλασσα. Η περιοχή είναι
μία από τις πιο όμορφες της δυτικής Ιταλίας, και έχει ανακηρυχθεί από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με κέντρο εξόρμησης την πόλη Λα Σπέτσια, θα επισκεφθούμε τρία από τα
μεσαιωνικά χωριά της, με πρώτη στάση στο Monterosso, τη Vernazza, που είναι ίσως και το ωραιότερο
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χωριό και όπου θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία βόλτα στα όμορφα δρομάκια της και να
καταλήξουμε στα ερείπια του κάστρου της με μία θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος θα επισκεφθούμε το
Portovenere χτισμένο στην άκρη της ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη χερσόνησο. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα. Montecatini Terme - Φλωρεντία (ξενάγηση πόλης) (100 χλμ.). Μετά το πρωινό ξεκινάμε την
ξενάγηση της πόλης, όπου θα θαυμάσουμε μεταξύ άλλων, τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των
Λουλουδιών, το Βαπτιστήριο, την πλατεία Ντέλλα Σενιορία, το Παλάτσιο Βέκκιο (σημερινό δημαρχείο),
την εκκλησία Σάντα Κρότσε και την παλαιότερη γέφυρα του Άρνο το Πόντε Βέκκιο. . Ελεύθερος χρόνος
στην περίφημη αγορά San Lorenzo.Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η μέρα. Φλωρεντία – Ανκόνα. (340 χλμ.) Μετά το πρωινό αναχώρηση. Διασχίζοντας τα Απέννινα Όρη,
μέσω Μπολόνιας, Ρίμινι άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες
και απόπλους για Ελλάδα. Χαρείτε τις ανέσεις του πλοίου ξεκουραστείτε, και απολαύστε την μίνι
κρουαζιέρα στην Αδριατική. Διανυκτέρευση στο πλοίο.
8η μέρα. Ηγουμενίτσα – Καβάλα. (470 χλμ.) Άφιξη το πρωί στην Ηγουμενίτσα. Με ενδιάμεσες στάσεις
για φαγητό και ξεκούραση άφιξη στην Καβάλα.
Τιμή συμμετοχής : 595 €
Μονόκλινο: 745 €
Παιδί έως 12 ετών σε δωμάτιο γονέων: 495 €
Επιβάρυνση κατ΄άτομο καμπίνα δίκλινη εσωτερική: +45 € Εξωτερική: +65€
ΣΤΙΣ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Η μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας.
 Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Ηγουμενίτσα – Μπάρι και Ανκόνα - Ηγουμενίτσα σε τετράκλινες
εσωτερικές καμπίνες με μπάνιο και τουαλέτα (ΑΒ4).
 Τη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, σε δίκλινα δωμάτια.
 Ημιδιατροφή (εκτός του πλοίου).
 Ξεναγήσεις – περιηγήσεις – εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
 Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας.
 Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Δημοτικοί Φόροι & check point (30 €). Προαιρετικές εκδηλώσεις. Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς
χώρους, η κρουαζιέρα στο Cinque Terre. Ότι αναφέρεται σαν προαιρετικό στο πρόγραμμα.

