Πανόραμα Ιταλίας
Αεροπορικώς 6 ημέρες

1η Μέρα | Θεσσαλονίκη - Πτήση για Ρώμη.
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρώμη. Άφιξη στην πρωτεύουσα της Ιταλίας και
αναχώρηση για το ξενοδοχείο. Μετά την τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, θα επισκεφτούμε το
ιστορικό κέντρο με τη συνοδεία του αρχηγού μας, για να έχουμε την ευκαιρία για μία πρώτη
γνωριμία με την αιώνια πόλη.
2η Μέρα | Ρώμη – Ξενάγηση πόλης – Άγιος Πέτρος.
Πρωινό και ακολουθεί ξενάγηση στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου την μεγαλύτερη εκκλησία της
χριστιανοσύνης που θα σας εντυπωσιάσει με τον πλούτο και την επιβλητικότητα της. Έπειτα θα
επισκεφτούμε και θα ξεναγηθούμε στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό
αμφιθέατρο του κόσμου. Κάποτε αντηχούσαν οι κραυγές των μονομάχων και τα ουρλιαχτά του
όχλου, ενώ αργότερα οι χτύποι των σφυριών που αφαιρούσαν τους πλίνθους και τα μάρμαρα που
το διακοσμούσαν για να χτιστούν εκκλησίες και παλάτια της παπικής Ρώμης. Στην ρωμαϊκή
αγορά ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που
εκτεινόταν στο μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου. Σήμερα αποτελεί έναν από τους
σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Στην πλατεία Βενετίας θα σας
εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο βασιλιά
της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι επίσης και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που
βρίσκετε μπροστά από τον λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από τους επτά ιστορικούς
λόφους που ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη, από τον οποίο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
διοικείται η Ρώμη. Στη συνέχεια με τον συνοδό του γραφείου μας, θα επισκεφτείτε την περίφημη
Piazza Di Spagna, την Piazza Navona, ένα αρχαιολογικό παράδεισο για τους επισκέπτες της,
γεμάτη με εστιατόρια και καφέ, ηθοποιούς, μουσικούς και υπαίθριους ζωγράφους. Το εκπληκτικό
κεντρικό Σιντριβάνι των Τεσσάρων ποταμών θα σας αφήσουν άφωνους. Στο τέλος θα
επισκεφτούμε το Πάνθεον. Ο αρχαίος Παγανιστικός αυτός ναός, διατηρείται σχεδόν ανέπαφος και
είναι μοναδικός ο φυσικός φωτισμός από τον μεγαλύτερο ξύλινο τρούλο σε όλη την Ευρώπη. Το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε βόλτα και διασκέδαση στο
Τραστέβερε.
3η Μέρα | Ρώμη - Βατικανό- Άγιος Πέτρος – Σιένα – Φλωρεντία.
Πρωινό. Μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου, το κιβώριο που δεσπόζει
πάνω από τον Παπικό Βωμό έργο του Μπερνίνι. Συνεχίζουμε για το ανεξάρτητο κρατίδιο του
Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα μουσεία του Βατικανού, από τα σημαντικότερα του κόσμου.

Θα θαυμάσουμε το σύμπλεγμα του Λαοκόωντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, την αίθουσα
των ζώων, του Απόλλωνα, τον διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών
χαρτών, τα Δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ με την περίφημη Σχολή
των Αθηνών και θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τις μεγαλοφυείς τοιχογραφίες του
Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας
ζωγραφικής. Έπειτα αναχώρηση για τη μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην
πανέμορφη πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, την κεντρική πλατεία που πλαισιώνει αρμονικά το
Δημαρχείο και θεωρείται από τις πιο όμορφες πλατείες της Ιταλίας. Θα δούμε ακόμη αγέρωχα
αρχοντικά στενά καλντερίμια, πανέμορφες εκκλησίες μαυρισμένες από τον χρόνο. Στη συνέχεια
αναχώρηση για τη Φλωρεντία. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
4η Μέρα | Φλωρεντία – Ξενάγηση πόλης –
Βενετία.
Πρωινό και ακολουθεί ξενάγηση στην πόλη της Φλωρεντίας. Η Φλωρεντία είναι μια πόλη μουσείο με πίνακες, τοιχογραφίες και γλυπτά από την πλουσιότερη και παραγωγικότερη περίοδο
που γνώρισε ποτέ η τέχνη και ο πολιτισμός. Θα δούμε την εκκλησία του Τίμιου Σταυρού, την
Σάντα Κρότσε, την πιο εντυπωσιακή εκκλησία της Φλωρεντίας και τόπος ταφής 270 επιφανών
Φλωρεντίνων, ανάμεσα στους οποίος ο Γαλιλαίος, ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Μακιαβέλι. Θα
θαυμάσουμε την γέφυρα Πόντε Βέκιο, με τα σπίτια και τα μαγαζάκια που μοιάζουν να
αιωρούνται πάνω από το ποτάμι, μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της Φλωρεντίας. Στην
Πιάτσα Ντελα Σινιορία θα δούμε το Παλάτσο Βέκιο, έδρα της τοπικής κυβέρνησης επί επτακόσια
χρόνια, στο οποίο σήμερα φιλοξενούνται αξιόλογα έργα γλυπτικής και θα φτάσουμε στην Πιάτσα
Σαν Τζιοβάνι, όπου βρίσκεται ο τρίτος μεγαλύτερος καθεδρικός ναός στην Ευρώπη, η Σάντα
Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι, σήμα κατατεθέν της πόλης.
Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο. Στη συνέχεια αναχώρηση για την
Βενετία. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο στη περιοχή του Μέστρε.
5η Μέρα | Βενετία – Ξενάγηση πόλης –
Μιλάνο.
Πρωινό και ξεκινάμε αμέσως την ξενάγηση μας στην πόλη των Δόγηδων. 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 εργαστήριο κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη
των δόγηδων. Στην συνέχεια αναχώρηση για το Μιλάνο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
6η Μέρα | Μιλάνο – Πτήση επιστροφής.
Πρωινό και στην συνέχεια ακολουθεί η περιήγηση στο Μιλάνο. Κατά τη διάρκεια της οποίας θα
δούμε το μεγαλύτερο γοτθικό κτήριο της χώρας, τον Καθεδρικό ναό Ντουόμο, την περίφημη
σκεπαστή στοά Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε Β’, το νεοκλασικό θέατρο της σκάλας του
Μιλάνου και το μουσείο του. Χρόνος για αγορές και στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο
και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής μας στην Θεσσαλονίκη.
Σημείωση: Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα
προτόκολλα αντιμετώπισης του COVID-19 την περίοδο της εκδρομής.
Προσοχή: H εταιρεία μας , σε αυτό το ταξίδι, δεν δέχεται μη εμβολιασμένους ενήλικες
ταξιδιώτες.

Περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή RyanAir και επιστροφή με Αegean
Χειραποσκευή + βαλίτσα 20kg ανά 2 άτομα στην αναχώρηση και χειραποσκευή + 1 βαλίτσα
23kg ανά άτομο στην επιστροφή
Πέντε (5) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της επιλογής σας όπως αναφέρονται στον αναλυτικό
μας τιμοκατάλογο.
Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά ( στις επιλογές ξενοδοχείων με πρωινό)
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται
Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία, τα οποία πληρώνονται απευθείας από εσάς στο ξενοδοχείο.
Φόροι αεροδρομίου 145€
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδίου λόγω ασθένειας COVID19 ( επιστροφή όλου του
ποσού της εκδρομής) 15 €
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
Προσοχή στις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας είτε αφορά κλήσεις, είτε
δεδομένα ,καθώς το κόστος είναι υπερβολικά μεγάλο κατά τη διέλευση από Σκόπια και
Σερβία. Συμβουλευτείτε τους παρόχους σας (Comsote,Vodafone,κτλ). Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VIΒER για δωρεάν κλήσεις μέσω internet
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.

