
Πρόγραμμα Εκδρομής

 Αναγεννησιακή Τοσκάνη - Φλωρεντία - Cinque Terre
- Βενετία - Portofino - Γένοβα
 

Οδικοαεροπορικώς 6 ημέρες

 

 

1  – 2  Μέρα | Θεσσαλονίκη – Ζάγκρεμπ.

Συγκέντρωση στις 21:00 και αναχώρηση για το Ζάγκρεμπ.
Περνώντας τα βράδυ τα σύνορα Σκοπίων , Σερβίας θα περάσουμε
με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεμούδιασμα το πρωί στην
Κροατία. Νωρίς το μεσημέρι άφιξη στο Ζάγκρεμπ και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος για ξεκούραση και στη συνέχεια θα
ανακαλύψουμε , ξεκινώντας από την Άνω Πόλη περπατώντας σε
μοναδικά λιθόστρωτα σοκάκια. Θα δούμε υπέροχα κτίρια, εμπορικά
καταστήματα, παραδοσιακά cafe, ενώ στην υπαίθρια αγορά του
Dolac ξεχωρίζουν ποικιλόμορφα λουλούδια, ενώ θα υπάρχει στάση
στον επιβλητικό Καθεδρικό ναό της Αναλήψεως, την Αρχιεπισκοπή
με το Προεδρικό Μέγαρο, τη Βουλή και άλλα κυβερνητικά κτίρια. Θα
βρεθούμε στην πολυσύχναστη οδό Tkalciceva, με πληθώρα από
μικρά εστιατόρια και καταστήματα πριν πάρουμε το δρόμο για τη
σύγχρονη Κάτω Πόλη. Εκεί θα θαυμάσουμε τον εντυπωσιακό ναό
του Αγίου Μάρκου, το Εθνικό Θέατρο, όμορφες πλατείες, πάρκα,
σπουδαία κτίρια του 19ου και του 20ού αιώνα & καταστήματα
μόδας.

3  Μέρα | Ζάγκρεμπ – Λιουμπλιάνα – Σπήλαια Ποστόινα –
Τεργέστη – Βενετία.               

Πρωινό και αναχώρηση για τη Λουμπλιάνα . Άφιξη και περιήγηση
στην πόλη που είναι χτισμένη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, με
έντονα στοιχεία από την Αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική σε αρκετά
κτίρια. Θα δούμε το παλαιό Δημαρχείο και τον Καθεδρικό Ναό που
δεσπόζουν την πόλη. Στη συνέχεια αναχώρηση για τα μεγαλοπρεπή
σπήλαια Ποστόινα, που θεωρούνται δεύτερα σε μέγεθος σπήλαια
της Ευρώπης. Με ειδικό τρενάκι διασχίζουμε ένα μεγάλο τμήμα του
μεγάλου σπηλαίου και απολαμβάνουμε το μοναδικό
φαντασμαγορικό εσωτερικό διάκοσμο, από σταλακτίτες και
σταλαγμίτες διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων. Συνεχίζουμε για
την Τεργέστη και η περιήγησή μας αρχίζει με την Aρχόντισα της
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Αδριατικής αλλά και το πρώτο μεγάλο λιμάνι της Ιταλίας, ένα
ολοζώντανο μνημείο νεότερης ιστορίας και επίκεντρο σημαντικών
εξελίξεων. Θα δούμε την ελληνική εκκλησία της Τεργέστης, τον Αγιος
Νικόλαο, το ονομαζόμενο Canal Grande, το ναός του Αγίου
Αντωνίου, τον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και της Αγίας Τριάδος.Στη
συνέχεια αναχώρηση για τη Βενετία . Άφιξη και τακτοποίηση σε
ξενοδοχείο στην περιοχή Μέστρε.

4  Μέρα | Βενετία - Ξενάγηση –
Φλωρεντία.                                             

Πρωινό και  μετάβαση στο Τρογκέτο της Βενετίας. Από εκεί
αναχωρούμε με βαπορέττο (εξ ιδίων ) για την Πιάτσα Σαν Μάρκο, το
ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης, όπως το χαρακτήρισε ο
Ναπολέοντας. Θα δούμε τον επιβλητικό Ναό του Αγ. Μάρκου,
σταυροειδής με πέντε θόλους- που υπήρξε εδώ και περίπου χίλια
χρόνια ο τάφος του Αγίου Μάρκου, το ιδιωτικό παρεκκλήσι των
δόγηδων, το πνευματικό στήριγμα και το μεγαλύτερο σύμβολο της
ισχύος, της εξουσίας και της συνέχειας της ενετικής πολιτείας. Θα
δούμε τον Πύργο του Ρολογιού των Μαυριτανών που η λατινική
επιγραφή αναφέρει «μετράω μόνο τις ευτυχισμένες ώρες», την
Γέφυρα των Στεναγμών κ.α. Θα επισκεφθούμε την ορθόδοξη
εκκλησία του Αγ. Γεωργίου και θα καταλήξουμε σε ένα από τα λίγα
εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη των
δόγηδων. Στην συνέχεια αναχώρηση για την πόλη των Μεδίκων την
Φλωρεντία . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη περιοχή
Μοντεκατίνι .

5η Μέρα | Μοντεκατίνι - Πίζα - Φλωρεντία. 
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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η Μέρα | Μοντεκατίνι  - Κρουαζιέρα στα χωριά Cinque Terre –
Portofino – Γένοβα – Πτήση επιστροφής

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
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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. Θα συνεχίσουμε για το
μοναδικό κοσμοπολίτικο  Πόρτο Φίνο με τα γραφικά, χρωματιστά
σπίτια, τις κομψές μπουτίκ, τα μαγαζιά με τα ντόπια προϊόντα και τα
εντυπωσιακά γιοτ δεμένα στη μαρίνα. Χρόνος για καφέ στο διάσημο
τουριστικό θέρετρο και αναχωρούμε για τη Γένοβα . Αμέσως
επισκεπτόμαστε  το ιστορικό κέντρο της πόλης, που έχει
ανακηρυχτεί από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς. Θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του San Lorenzo με την
υπέροχη μαρμάρινη πρόσοψη, την εντυπωσιακή Πλατεία Ρiazza de
Ferrari με το κτίριο της Όπερας, το παλάτι των Δόγηδων, το σπίτι
που λέγεται ότι γεννήθηκε ο Κολόμβος και πολλά αναγεννησιακά
παλάτια, μεγάλες λεωφόρους του 19ου αιώνα, και μπαρόκ εκκλησίες
δίπλα σε δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά. Στη συνέχεια δείπνο και
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής (02:30 η ώρα
τα μεσάνυχτα). Άφιξη στη πόλη μας νωρίς το πρωί της έβδομης
μέρας

 

Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19: 15€. Ζητήστε
αναλυτικότερες πληροφορίες. 

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.

 

 



 

 
Πολυτελές λεωφορείο σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής, για την
πραγματοποίηση του εκδρομικού προγράμματος.
Αεροπορικά εισιτήρια για τη διαδρομή Γένοβα – Θεσσαλονίκη με
απευθείας πτήση charter της Aegean Airline.
Βαλίτσα 23 κιλών + χειραποσκευή 10 κιλών για κάθε άτομο στη
πτήση.
Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείων 3* & 4* με πρωινό.
Ξεναγήσεις – περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας.
Επίσημο τοπικό ξεναγό στη Φλωρεντία.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

  

 

 

 

 

 

 

Τιμοκατάλογος

 ΤΟΣΚΑΝΗ - 1 Αναχωρήσεις

Φόροι: 85,00 €

Παροχές
 

Περιλαμβάνονται  
 

 

  

Δεν περιλαμβάνονται  
 

Αναχώρηση Πακέτο
Ξενοδοχείο

 
20 Ιουλ 2022

 Αναγεννησιακή Τοσκάνη 6 ΗΜ

 Hotels 3* - 4* - πρωϊνό

Τιμή:  279,00 €

Παιδί:  1° Παιδί: 199,00 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου:  120,00 €

 Κάντε κράτηση ONLINE



  

 

Τέλη διαμονής ξενοδοχείων: 12€ κατά άτομο συνολικά.
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων και ΦΠΑ: 85€.
Check points: 35€.
Το εισιτήριο για την κρουαζιέρα στα χωριά Cinque Terre: 40€.
Είσοδοι σε μουσεία , πάρκα , κρουαζιέρες κ.λ.π.
Γεύματα , δείπνα , διασκεδάσεις
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προτεινόμενο ή αναφέρεται ως
προαιρετικό.
Ειδική ασφάλεια Covid-19: 15€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.
 

  

 

 

 

 

Ωράρια Πτήσεων
Ημερομηνία
Επιστροφής

Αεροπορική
Εταιρεία

Από Προς Αναχώρηση Αφιξη

26/07 Aegean Airlines Γένοβα Θεσσαλονίκη 02:30 04:45
       
       
 


