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7 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΙΣΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΒΕΝΕΣΙΑ – ΥΛΩΡΕΝΣΙΑ – ΡΩΜΗ

2 – 8 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ

1η μέρα ΦΛΩΡΙΝΑ – ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ
πγθέληξσζε θαη αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη ηεο Ηγνπκελίηζαο. Δπηβίβαζε ζην πινίν, ηαθηνπνίεζε ζηηο
θακπίλεο θαη απόπινπο γηα ην ιηκάλη ηεο Αλθόλα. ηνλ ειεύζεξν ρξόλν κπνξείηε λα δηαζθεδάζεηε ζηνπο
πνιπηειείο ρώξνπο αλαςπρήο ηνπ πινίνπ. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ.
2η μέρα ΑΝΚΟΝΑ - ΒΕΝΕΣΙΑ
Άθημε ζην ιηκάλη ηεο Αλθόλα θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε ησλ Γόγεδσλ θαη ησλ θαλαιηώλ, ηε Βελεηία
πνπ βξίζθεηαη ζηηο εθβνιέο ησλ πνηακώλ Πάδνπ θαη Αδίγε. Γλσζηή επίζεο κε ηα νλόκαηα "Ωξαία
Γαιελνηάηε", "Πόιε ηνπ Νεξνύ" θαη "Πόιε ησλ Καλαιηώλ". Άθημε ζην μελνδνρείν καο, ζηελ πεξηνρή ηεο
επεηξσηηθήο Βελεηίαο, ηαθηνπνίεζε ζηo μελνδνρείν θαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ
πόιε. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε.
3η μέρα: ΒΕΝΕΣΙΑ– ΥΛΩΡΕΝΣΙΑ
Πξσηλό ζην μελνδνρείν. Πξσηλή επίζθεςε ζηε πόιε πνπ θεκίδεηαη γηα ηελ νκνξθηά ηεο ηνπνζεζίαο, ηελ
αξρηηεθηνληθή θαη ηα έξγα ηέρλεο ηεο. Οιόθιεξε ε πόιε έρεη αλαθεξπρηεί σο Μλεκείν Παγθόζκηαο
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο από ηελ Unesco. Χηηζκέλε πάλσ ζε 118 κηθξά λεζάθηα πνπ ρσξίδνληαη από
θαλάιηα θαη ελώλνληαη κεηαμύ ηνπο κε γέθπξεο. Από ην Σξνλθέηην, κεηαθνξά εμ’ ηδίσλ κε βαπνξέηην ζηελ
πεξηνρή Καζηέιιν ηεο Βελεηίαο όπνπ βξίζθεηαη ε Οξζόδνμε Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ε παξνηθία
ησλ Διιήλσλ. Πεξλάκε από ηελ Γέθπξα ησλ Αλαζηελαγκώλ, ζα δνύκε ην επηβιεηηθό παιάηη ησλ Γόγεδσλ,
ηνλ Πύξγν ηνπ Ρνινγηνύ θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηελ πιαηεία ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ, ην σξαηόηεξν ζαιόλη ηεο
Δπξώπεο, όπσο ην ραξαθηήξηζε ν Ναπνιένληαο. Δδώ βξίζθεηαη ν Καζεδξηθόο Ναόο ηεο πόιεο, ζεκαληηθό
δείγκα βπδαληηλήο αξρηηεθηνληθήο πνπ ζηεγάδεη ηα ιείςαλα ηνπ Δπαγγειηζηή Αγίνπ Μάξθνπ, κε ην
εληππσζηαθό θακπαλαξηό ηνπ. Αλαρώξεζε γηα ηε Φισξεληία πνπ ζεσξείηαη ε γελέηεηξα ηεο ηηαιηθήο
Αλαγέλλεζεο πνπ είλαη γλσζηή γηα ηηο θαιέο ηέρλεο θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο θαη έρεη αλαθεξπρηεί
Μλεκείν Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο από ηελ Unesco. Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν καο, ζηελ
πεξηνρή ηεο Φισξεληίαο, ηαθηνπνίεζε ζηo μελνδνρείν θαη ρξόλνο ειεύζεξνο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε.
4η μέρα : ΥΛΩΡΕΝΣΙΑ - ΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ
Πξσηλό ζην μελνδνρείν. ηελ πξσηλή επίζθεςε καο ζα δνύκε ην Πάιαηη Οπθίηζη πνπ ζηεγάδεη έλα από ηα
παιαηόηεξα κνπζεία-πηλαθνζήθεο ζην θόζκν, ηελ Δθθιεζία ηνπ Σίκηνπ ηαπξνύ ή αιιηώο άληα Κξόηζε
πνπ είλαη κία από ηηο ζεκαληηθέο εθθιεζίεο ηεο Φισξεληίαο θαη ηόπνο ηαθήο 270 επηθαλώλ Φισξεληίλσλ,
αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ν Γαιηιαίνο, ν Μηραήι Άγγεινο θαη ν Μαθηαβέιη. Θα ζαπκάζνπκε ηελ γέθπξα
Πόληε Βέθην, κε ηα ζπίηηα θαη ηα καγαδάθηα πνπ κνηάδνπλ λα αησξνύληαη πάλσ από ην πνηάκη, κηα από ηηο
πην ραξαθηεξηζηηθέο εηθόλεο ηεο Φισξεληίαο. ηελ Πηάηζα ληε ια ηληνξία ζα δνύκε ην Παιάηζν Βέθην
έδξα ηεο ηηαιηθήο θπβέξλεζεο θαη Γεκαξρείν ηεο πόιεο, ζην νπνίν ζήκεξα θηινμελνύληαη αμηόινγα έξγα
γιππηηθήο, θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηελ Πηάηζα αλ Σδηνβάλη πνπ βξίζθεηαη ν ηξίηνο κεγαιύηεξνο
Καζεδξηθόο Ναόο ηεο Δπξώπεο, ε άληα Μαξία Νηει Φηόξε, κε ηνλ πεξίθεκν ηξνύιν ηνπ Μπξνπλειέζθη,
ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο. Αλαρώξεζε γηα επίζθεςε ζηε κεζαησληθή ηέλα. Έληεθα δξόκνη νδεγνύλ ζηελ
παλέκνξθε πιαηεία Πηάηζα ληει Κάκπν, ηελ θεληξηθή πιαηεία πνπ πιαηζηώλεη αξκνληθά ην Γεκαξρείν θαη
ζεσξείηαη από ηηο νκνξθόηεξεο πιαηείεο ηεο Ιηαιίαο. Θα δνύκε αθόκε κεζαησληθά αξρνληηθά, ζηελά
θαιληεξίκηα, παλέκνξθεο εθθιεζίεο θαη ηνλ Καζεδξηθό Ναό. Αξγά ην απόγεπκα άθημε ζηελ Αηώληα πόιε,
ηε Ρώκε, θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε.
Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε.

αρανταπόρου 34, Υλώρινα
Γρ. Νικολαΐδη 4, Αμύνταιο
E-Mail: info@giatrakastravel.gr

Σηλ: 2385044965 Υαξ: 2385044970
Σηλ: 2386500821 Υαξ: 2386500822
Website: www.giatrakastravel.gr

MH.TE : 0519E60000005600

5η μέρα : ΡΩΜΗ
Πξσηλό ζην μελνδνρείν. Η μελάγεζε ζα αξρίζεη κε ηελ επίζθεςε καο ζην Κνινζζαίν, ην κεγαιύηεξν
ζσδόκελν αξραίν ξσκατθό ακθηζέαηξν ηνπ θόζκνπ θαη ηελ αςίδα ηνπ Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ. Η ξσκατθή
αγνξά ήηαλ ε θαξδηά ηεο αξραίαο Ρώκεο θαη ην θέληξν εμνπζίαο κηαο απηνθξαηνξίαο πνπ εθηεηλόηαλ ζην
κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ηόηε γλσζηνύ θόζκνπ. ήκεξα απνηειεί έλαλ από ηνπο ζπνπδαηόηεξνπο
αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο Δπξώπεο. ηελ πιαηεία Βελεηίαο ζα καο εληππσζηάζεη ην νγθώδεο κλεκείν
αθηεξσκέλν ζηνλ Βίθησξ Δκκαλνπήι Β’, ηνλ πξώην βαζηιηά ηεο ζύγρξνλεο ελσκέλεο Ιηαιίαο, πνπ είλαη
επίζεο θαη ην κλεκείν ηνπ Άγλσζηνπ ηξαηηώηε. Θα επηζθεθζνύκε ην Βαηηθαλό ην κηθξόηεξν θξαηίδην ηνπ
θόζκνπ πνπ βξίζθεηαη ε Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ, ε κεγαιύηεξε εθθιεζία ηεο ρξηζηηαλνζύλεο.
πλερίδνπκε γηα ηελ πνιύβνπε Πηάηζα ληη πάληα θαη ηέινο ηε θεκηζκέλε Φνληάλα Νηη Σξέβη. Σέινο ζα
επηζθεθζνύκε ην Βαηηθαλό, ην κηθξόηεξν θξαηίδην ηνπ θόζκνπ, κε ηελ επηβιεηηθή Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ
Πέηξνπ, ηε κεγαιύηεξε εθθιεζία ηεο ρξηζηηαλνζύλεο. Χξόλνο ειεύζεξνο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε.
6η μέρα: ΡΩΜΗ – ΑΝΚΟΝΑ – ΕΝ ΠΛΩ
Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη ηεο Αλθόλα, όπνπ ην πινίν επηζηξνθήο καο πεξηκέλεη. Άθημε,
επηβίβαζε ζην πινίν, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ.
7η μέρα: ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ
Χαξείηε ηηο αλέζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ πινίνπ έσο ηελ ώξα πνπ ζα θζάζνπκε ζην ιηκάλη ηεο Ηγνπκελίηζαο.
Άθημε ζηελ πόιε καο.
ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ : 550 €

****ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!!!****
Περιλαμβάνονται:
 Μεταφορζσ, μετακινήςεισ με πολυτελή ποφλμαν του γραφείου μασ.
 Ακτοπλοϊκά ειςιτήρια γραμμήσ Ηγουμενίτςα - Ανκόνα – Ηγουμενίτςα ςε τετράκλινη εςωτερική
καμπίνα.
 Διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχεία 4*.
 Πρωινό και δείπνο καθημερινά ( εκτόσ πλοίου ).
 Εκδρομζσ, περιηγήςεισ, ξεναγήςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα τησ εκδρομήσ.
 Ζμπειρο Αρχηγό – υνοδό του γραφείου μασ.
 Αςφάλεια αςτικήσ/επαγγελματικήσ ευθφνησ.
 Φ.Π.Α
Δεν περιλαμβάνονται:
o Είςοδοι ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χώρουσ, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
o Ό,τι ρητά αναφζρεται ςαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
o Checkpoint (20 €).
o Βαπορζτο Βενετίασ 15 €
o Δημοτικοί φόροι ςτα ξενοδοχεία ( 6 € Ρώμη , 4 € Φλωρεντία , 2 € Βενετία )
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