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ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

XRITA

8 Μέρες
Ρώμη-Βατικανό-Σιένα-Φλωρεντία-Πίζα-Λούκα-Βενετία-Βερόνα-Μιλάνο
Αναχωρήσεις: 9/7, 23/7, 6/8, 20/8, 3/9
Με απευθείας πτήσεις της Alitalia
Λάρνακα – Ρώμη
AZ 743
06:00 – 08:15
Μιλάνο – Ρώμη
AZ 2109
19:00 – 20:10
Ρώμη – Λάρνακα
AZ 742
23:00 – 03:05+1
(Στις αναχωρήσεις 9/7 και 20/8 η πτήση Μιλάνο-Ρώμη θα είναι η ΑΖ 2061 17:00-18:10)
Αναχωρήσεις: 16/7, 30/7, 13/8, 27/8
Με απευθείας πτήσεις της Alitalia
Λάρνακα – Ρώμη
AZ 743
06:00 – 08:15
Ρώμη - Μιλάνο
AZ 2036
10:00 – 11:10
Ρώμη – Λάρνακα
AZ 742
23:00 – 03:05+1
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΡΩΜΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και πτήση για τη Ρώμη. Άφιξη στην «Αιώνια
Πόλη», παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας και πριν τη ξενάγηση θα σταματήσουμε για
καφέ και ξεκούραση. Θα δούμε το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο αρχαίο αμφιθέατρο του κόσμου,
την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και την Ρωμαϊκή αγορά. Περνώντας από την οδό των
Αυτοκρατορικών Αγορών, θα φτάσουμε στον λόφο του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα Βενέτσια με
το εντυπωσιακό και ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β΄, τον πρώτο
βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας. Θα δούμε επίσης τη διάσημη Φοντάνα Ντι Τρέβι, όπου
μπορείτε να ρίξετε ένα νόμισμα και να κάνετε μια ευχή και τέλος την πολύβουη Πιάτσα Ντι
Σπάνια. Γεύμα μπουφέ σε τοπικό εστιατόριο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα
δωμάτια και ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΡΩΜΗ – ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
Πρόγευμα και επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για να ξεναγηθούμε στα
περίφημα μουσεία του, με εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του αρχαίου κόσμου
και της Αναγέννησης. Περνώντας από τις περίφημες αίθουσες των χαλιών και των
νωπογραφιών του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική οροφή
ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ακολούθως θα περάσουμε στη μεγαλόπρεπη Βασιλική
του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου χτισμένη πάνω στον τάφο του
Αποστόλου Πέτρου, όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε και το πασίγνωστο γλυπτό του Μιχαήλ
Άγγελου, την περίφημη Πιετά. Γεύμα μπουφέ σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΡΩΜΗ - ΣΙΕΝΑ – ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για επίσκεψη στη μεσαιωνική πόλη Σιένα. Έντεκα δρόμοι
οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό
Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα
μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της
Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σε ολόκληρη την Ιταλία. Στην
συνέχεια θα επισκεφθούμε το μεσαιωνικό χωριό Σαν Τζιμινιάνο. Οι ψηλοί και αγέρωχοι πύργοι
μας καλωσορίζουν από μακριά, δίνοντας του μια παραμυθένια όψη. Συνεχίζουμε για την πόλη
της Αναγέννησης, τη Φλωρεντία όπου φθάνουμε αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρόγευμα και ξενάγηση στη γενέτειρα της Ιταλικής Αναγέννησης τη Φλωρεντία. Η πόλη έχει
ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην πανοραμική μας
ξενάγηση θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον
Αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό και 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 το περίφημο Παλάτσο Βέκιο, που σήμερα στεγάζει το Δημαρχείο
της πόλης. 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. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην
αγορά του Σαν Λορέντζο ή στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΛΟΥΚΑ - ΠΙΖΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την μεσαιωνική πόλη Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο
Πουτσίνι. Στην εντός των τειχών περιήγησή μας, θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό
του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, και την Πιάτσα ντελ Μερκάτο. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε την ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο
Πύργο της. Συνεχίζουμε για τη Βενετία. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο (στην περιοχή της
Πάντοβα). Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη πιο ρομαντική πόλη του κόσμου που είναι χτισμένη πάνω σε
118 μικρά νησάκια που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. θα πάρουμε το βαπορέτο και θα
καταλήξουμε στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το
επιβλητικό Παλάτι των Δόγηδων, σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ και θα καταλήξουμε στην
Πλατεία του Αγίου Μάρκου, όπου βρίσκεται ο περίφημος, ομώνυμος Καθεδρικός ναός, το
καμπαναριό, ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ.
Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος
και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
7η-8η μέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ – ΛΑΡΝΑΚΑ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη ρομαντική Βερόνα, όπου θα δούμε την περίφημη Ρωμαϊκή
Αρένα, και τις όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα
διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και φυσικά το «αρχοντικό των Καπουλέτων» με το θρυλικό
μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Συνεχίζουμε για το Μιλάνο και στην πανοραμική μας περιήγηση θα
δούμε το κάστρο Σφόρτσα, ένα από τα μεγαλύτερα φρούρια στην Ευρώπη, την κεντρική
πλατεία την πόλης «Πιάτσα ντελ Ντουόμο» με τον ομώνυμο επιβλητικό Καθεδρικό ναό, που
θεωρείται από τους σημαντικότερους παγκοσμίως και την περίφημη «Σκάλα του Μιλάνου», από
τα πιο γνωστά θέατρα Όπερας του κόσμου. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο του
Μιλάνου για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα τα χαράματα της 8ης μέρας
φορτωμένοι με χιλιάδες εικόνες από την υπέροχη αυτή χώρα και την άλλοτε μεγαλειώδη
Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
● Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Ρώμη & Μιλάνο-Ρώμη-Λάρνακα.
● Φόροι Αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
● Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
● Διαμονή για 6 βράδια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με μπουφέ πρόγευμα.
● 4 γεύματα ή δείπνα σύμφωνα με το πρόγραμμα.
● Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
● Τοπικοί ξεναγοί στα Μουσεία Βατικανού και στη Φλωρεντία.
● Τοπικός έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός / συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής.
● Εισιτήριο Βαπορέτου στη Βενετία.
● Διόδια και στάθμευση των λεωφορείων καθώς και τις ειδικές εισόδους σε όλες τις πόλεις.
● Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων.
● Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
● Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

●
●
●
●

Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων.
Ποτά στα φαγητά.
Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημείωση:
Στις ημερομηνίες 16/7, 30/7, 13/8 και 27/8 το πρόγραμμα θα εκτελείται αντίστροφα με παροχή
όλων των υπηρεσιών.

Αναχωρήσεις

Δίκλινο

Μονόκλινο

Παιδικό

9/7, 16/7, 23/7, 3/9

€975

€1.145

€829

30/7, 27/8

€995

€1.165

€859

€1.025

€1.195

€889

6/8, 13/8, 20/8

