Αναγεννησιακή Τοσκάνη - Cinque Terre
 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

 ΤΟΣΚΑΝΗ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

4 ημέρες

 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Πρόγραμμα Εκδρομής

Αναγεννησιακή Τοσκάνη - Cinque Terre
Αεροπορικώς

4 ημέρες

1η Μέρα | Θεσσαλονίκη – Μπολόνια – Μοντεκατίνι.
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπολόνια. Άφιξη και
αμέσως θα αναχωρήσουμε για το Μοντεκατίνι όπου θα
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας. Έπειτα μια πρώτη γνωριμία με
την πόλη με την βοήθεια του αρχηγού μας.

2η Μέρα | Μοντεκατίνι - Σιένα – Σαν Τζιμινιάνο.
Πρωινό και αναχώρηση για τη μεσαιωνική 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 εκκλησίες και τον καθεδρικό ναό, αφιερωμένο στην
Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα
σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Επόμενη
επίσκεψη το Σαν Τζιμινιάνο, με τους πανύψηλους πέτρινους
πύργους του, σύμβολα κοινωνικής και οικονομικής ισχύος των
ευγενών του Μεσαίωνα. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο
μας.

3η Μέρα | Μοντεκατίνι - Cinque Terre – Λούκα.
Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για τα διάσημα
χωριά Cinque Terre που βρίσκονται σκαρφαλωμένα στα απόκρημνα
βράχια της νότιας ιταλικής Ριβιέρα. Η περιοχή αποτελεί μία από τις
ομορφότερες της δυτικής Ιταλίας και έχει ανακηρυχθεί από την
UNESCO μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Σας
προτείνουμε να τα επισκεφτούμε σε μια μοναδική προαιρετική
κρουαζιέρα και να θαυμάσουμε τα μοναδικά χωριά Riomaggiore,
Manarola και Monterosso, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για
γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το χωριό Vernazza που είναι
ίσως το ωραιότερο χωριό της περιοχής και θα έχουμε την ευκαιρία
να περιηγηθούμε στα όμορφα δρομάκια και να καταλήξουμε στα

ερείπια του κάστρου με θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος, θα
επισκεφθούμε το Porto Venere κτισμένο στην άκρη της ιταλικής
Ριβιέρας πάνω σε βραχώδη χερσόνησο. Στη συνέχεια θα
αναχωρήσουμε για την Λούκα. Άφιξη στη λεγόμενη «πόλη των
εκατό εκκλησιών» κτισμένη μέσα σε μεσαιωνικά τείχη που
δημιουργεί την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε κάποιο παραμύθι. Η
ξενάγησή μας θα ξεκινήσει από το Duomo Di San Martino ένα
εξαιρετικό δείγμα αρχιτεκτονικής και θα συνεχίσουμε για την Piazza
dell’Anfiteatro την πλατεία σύμβολο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος
για να περιπλανηθείτε στα πανέμορφα σοκάκια. Σας προτείνουμε να
δοκιμάσετε εξαιρετικά τοπικά προϊόντα, όπως το περίφημο παγωτό.
Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο όπου θα ξεκουραστούμε.

4η Μέρα | Μοντεκατίνι - Πίζα – Φλωρεντία – Πτήση επιστροφής.
Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για την ιστορική
πόλη της Πίζα με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό «Κεκλιμένο
Πύργο» της, το καμπαναριό του καθεδρικού ναού της πόλης, που
βρίσκονται μέσα στο λεγόμενο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το
Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Φλωρεντία, γενέτειρα της ιταλικής
Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της αισθητικής που έχει
ανακηρυχθεί μνημέιο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της
Unesco. Στην περιήγησή 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 στην Πιάτσα ντε λα
Σινιορία, την οποία στολίζει το συντιβάνι του Ποσειδώνα και
αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου.
Συνεχίζουμε για την περίφημη πινακοθήκη Ουφίτσι, την ξακουστή
και πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα
κοσμηματοπωλεία. Χρόνος ελεύθερος για την επίσκεψη στην αγορά
Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία
των Μεδίκων. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο
από όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής.
Σημαντική Σημείωση: Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να
διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης του
COVID-19 την περίοδο της εκδρομής.

Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19
Η εταιρεία μας έχει ετοιμάσει ένα πακέτο ασφάλισης ειδικά για
την περίοδο των εορτών με σκοπό να σας προστατέψει από
τον Covid-19 και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο ταξίδι
σας.
Σας παροτρύνουμε να κλείσετε την ασφάλειά σας μαζί με την
δήλωση συμμετοχής σας στην εκδρομή. Η ασφάλεια που σας
προτείνουμε σας καλύπτει εκτός των άλλων και με τα
ακόλουθα:
Με πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας , εάν νοσήσετε
πριν την ημέρα αναχώρησης

Σε περίπτωση που αρρωστήσετε από Covid-19 , σας
καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας, διαμονής και του κόστους
επιστροφής πίσω στη πόλη μας .
Τιμή ασφάλειας κατά άτομο: 15€
Χρήσιμες Πληροφορίες και Παρατηρήσεις :

Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον πωλητή
που σας εξυπηρέτησε
Μην ξεχάσετε πρίν αναχωρήσετε από το σπίτι σας, να
ελέγξετε ότι έχετε πάρει μαζί σας , όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για το ταξίδι σας ( διαβατήριο / ταυτότητα ,
πιστοποιητικά εμβολιασμού , ενημερωτικό εκδρομής κ.λ.π )
Σας προτείνουμε να επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας
και να υπολογίζετε ότι όσο πιο κοντά στο κέντρο βρίσκεται το
ξενοδοχείο τόσο ακριβότερο είναι . Θα πρέπει λοιπόν να
υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης εάν θα έχετε σε
μετακινήσεις εκτός προγράμματος εκδρομής
Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες
Mastercard και Visa. Για προμήθειες τραπεζών
συμβουλευτείτε την τράπεζα σας.
Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι πάντα σχετικώς
και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο
δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα
Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους, η τιμή
αναφέρεται και στα δύο.
Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις
απαραίτητες κρατήσεις ,σας προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο
κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να διευκολύνεται
η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων –
περιηγήσεων
Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και
αποτελούν απλώς μια πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι
να συμμετέχετε. Απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετοχής για
την πραγματοποίηση τους.
Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις (βάσει σχετικής
νομοθεσίας για τα ωράρια των οδηγών) σε τακτά διαστήματα
(ανά 2 μιση ώρες περίπου) για καφέ, φαγητό και τουαλέτα. Τα
σημεία στάσεις είναι τα σύνορα καθώς και μαγαζιά πάνω στο
δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητά τους δεν είναι πάντα η
καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50 λεπτά από τις
καθαρίστριες στις τουαλέτες
Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας
στο λεωφορείο, καθώς δεν είναι δυνατή η απολύμανση της
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία μολύνσεων.
Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους
υγειονομικούς κανόνες της χώρας που επισκεπτόμαστε και να
φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Το γραφείο λειτουργεί μόνο
συμβουλευτικά.

.

Τιμοκατάλογος
 ΤΟΣΚΑΝΗ - 4 Αναχωρήσεις
Αναχώρηση


07 Μαϊ 2022

Πακέτο
Ξενοδοχείο
 Αναγεννησιακή Τοσκάνη - Cinque Terre 4 ΗΜ
 Tetuccio or Similar 4* - πρωϊνό
Τιμή: 399,00 € 349,00 €
Παιδί: 1° Παιδί: 165,00 €
Επιβάρυνση μονόκλινου: 128,00 €
 Κάντε κράτηση ONLINE


14 Μαϊ 2022

 Αναγεννησιακή Τοσκάνη - Cinque Terre 4 ΗΜ
 Tetuccio or Similar 4* - πρωϊνό
Τιμή: 399,00 € 349,00 €
Παιδί: 1° Παιδί: 165,00 €
Επιβάρυνση μονόκλινου: 128,00 €
 Κάντε κράτηση ONLINE


21 Μαϊ 2022

 Αναγεννησιακή Τοσκάνη - Cinque Terre 4 ΗΜ
 Tetuccio or Similar 4* - πρωϊνό
Τιμή: 399,00 € 349,00 €
Παιδί: 1° Παιδί: 165,00 €

Επιβάρυνση μονόκλινου: 128,00 €
 Κάντε κράτηση ONLINE

 Αναγεννησιακή Τοσκάνη - Cinque Terre 4 ΗΜ



 Tetuccio or Similar 4* - πρωϊνό

28 Μαϊ 2022

Τιμή: 399,00 € 349,00 €
Παιδί: 1° Παιδί: 165,00 €
Επιβάρυνση μονόκλινου: 128,00 €
 Κάντε κράτηση ONLINE

Φόροι: 145,00 €

Παροχές
Περιλαμβάνονται
Τα αεροπορικά εισιτήρια μετ'επιστροφής με Ryanair
υπολογίστηκαν στα 145€ με χειραποσκευή 40x20x25 + 1
αποσκευή 10kg ανά άτομο. Οποιαδήποτε διαφορά την ημέρα της
κράτησης θα διαφοροποιήσει ανάλογα την τελική τιμή της
εκδρομής.
Τρείς (3) διανυκτερεύσεις.
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία,
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη
τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται

Φόρος διαμονής.
Check points: 35€.
Φόροι αεροδρομίου, ΦΠΑ και άλλοι φόροι: 145€.
Εισιτήριο για την κρουαζιέρα στα χωριά Cinque Terre: 40€ ενήλικες και
25€ τα παιδιά.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.
Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδίου λόγω ασθένειας
COVID19: 15€.

Ωράρια Πτήσεων
Ημερομηνία
Αναχώρησης

Αεροπορική
Εταιρεία

Κάθε Σάββατο

RYANAIR

Από

Προς

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΠΟΛΟΝΙΑ

Αναχώρηση

Αφιξη

13:35

14:30

Ημερομηνία
Επιστροφής

Αεροπορική
Εταιρεία

Από

Προς

Αναχώρηση

Αφιξη

Τρίτη

RYANAIR

ΜΠΟΛΟΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

20:35

23:30

