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Ομαδικές Αποδράσεις
Πορτοφίνο

Ίζολα Πεσκατόρι

Λίμνες Βόρειας Ιταλίας - Μιλάνο
Λίμνες Ματζόρε, Κόμο, Λουγκάνο, Πορτοφίνο, Σάντα Μαργκερίτα, Κρουαζιέρα στα Νησιά Ίζολα Μπέλλα και Ίζολα Πεσκατόρι, Μπέργκαμο

Μέρα 0: Αθήνα - Μιλάνο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο στις 21.45 και πτήση στις
23.45 με AEGEAN για την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας,
το Μιλάνο, την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας και το
παγκόσμιο κέντρο μόδας. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
Σημείωση: Η μέρα αυτή δεν προσμετράται στη διάρκεια του
προγράμματος και γι΄ αυτό αναγράφεται ως "Μέρα 0"
1η μέρα: Μιλάνο, Ξενάγηση πόλης
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης στην πόλη
θα δούμε το μεγαλύτερο γοτθικό κτίριο της Ιταλίας, τον
Καθεδρικό ναό (Ντουόμο), την περίφημη σκεπαστή στοά
Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε Β΄, το νεοκλασικό θέατρο της
Σκάλας του Μιλάνου και το μουσείο του. Χρόνος ελεύθερος
για βόλτες και αγορές. Κατευθυνθείτε στο εμπορικό κέντρο
της πόλης Galleria Vittorio Emanuele II με τη γυάλινη
οροφή και στη συνέχεια κινηθείτε βορειοανατολικά, προς
τη Via Montenapoleone και τους γύρω δρόμους, εκεί όπου
βρίσκονται τα ακριβά καταστήματα των μεγαλύτερων οίκων
μόδας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μιλάνο, Ημερήσια εκδρομή στο μαγευτικό
Πορτοφίνο και την υπέροχη Σάντα Μαργκερίτα
Πρωινή αναχώρηση για ένα από τα πανέμορφα
παραθεριστικά κέντρα της περιοχής, το παγκοσμίως
γνωστό και κοσμοπολίτικο Πόρτο Φίνο, που συγκεντρώνει
καλλιτέχνες, αστέρες του Χόλυγουντ και VIP’s, ενώ στο
μικρό του λιμάνι καταφθάνουν θαλαμηγοί μεγιστάνων των
πλούτου. Συνεχίζουμε με το μαργαριτάρι της Λιγουρίας, τη
Σάντα Μαργκερίτα (Santa Margherita), ένα εξίσου περίφημο
θέρετρο της Ιταλικής Ριβιέρας. Αφού απολαύσουμε την
υπέροχη θέα του κόλπου, θα επιστρέψουμε το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μιλάνο, Ημερήσια εκδρομή στη Λίμνη Ματζόρε,
Κρουαζιέρα στα Νησιά Ίζολα Μπέλλα και Ίζολα Πεσκατόρι,
Παλάτι Μπορομεέ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για τη λίμνη Ματζόρε και θα
απολαύσουμε μια κρουαζιέρα στα κοντινά γραφικά νησιά
Ίζολα Πεσκατόρι (Νησί των Ψαράδων) και Ίζολα Μπέλλα,
όπου θα επισκεφθούμε το πολυτελές παλάτι της οικογένειας
Μπορομέε του 17ου αιώνα με τους καταπληκτικούς κήπους
και την εξαιρετική θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το
απόγευμα. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Μιλάνο, Ημερήσια εκδρομή στο Μπέργκαμο
Πρωινή αναχώρηση για την κομψή, παραδοσιακή πόλη του
Ιταλικού βορρά, το πανέμορφο Μπέργκαμο. Η πόλη βρίσκεται
ανάμεσα στο επιβλητικό τοπίο των Άλπεων στον βορρά και
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στην Pianura Padana, την πυκνοκατοικημένη πεδιάδα που
διασχίζει ο ποταμός Πάδος, στα νότια. Το Μπέργκαμο
αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα: την ατμοσφαιρική Citta Alta
(Άνω Πόλη), την Civitas της ρωμαϊκής εποχής, γαντζωμένη
στις βραχώδεις πλαγιές ενός λόφου, συνιστώντας ένα από
τα πιο όμορφα αστικά σκηνικά της Ιταλίας - ένα σύνολο με
λιθόστρωτους δρόμους, μεσαιωνικά παλάτια και γοτθικές
εκκλησίες, που περικλείεται από καλοδιατηρημένα ενετικά
τείχη του 16ου αιώνα - και την πιο σύγχρονη Citta Bassa
(Κάτω Πόλη), την πεδινή Suburbia, που διαθέτει λειτουργική
πολεοδομική ανάπτυξη με όμορφα ιστορικά κτίρια, πλατείες
και πεζόδρομους. Επίσκεψη και χρόνος ελεύθερος για να
περπατήσετε στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, να
απολαύσετε την εκπληκτική πανοραμική θέα από τα τείχη
της, να πιείτε έναν καφέ ή να δοκιμάσετε το γλύκισμα polenta
e osei και άλλες λιχουδιές στην εντυπωσιακή Piazza Vecchia,
που κατά τον Ελβετό αρχιτέκτονα Le Corbusier είναι η πιο
όμορφη πλατεία της Ευρώπης. Επιστροφή το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μιλάνο, Εκδρομή στις Λίμνες Κόμο & Λουγκάνο
(Ελβετία) - Αθήνα
Σήμερα θα κατευθυνθούμε στη λίμνη Κόμο. Άφιξη και
γνωριμία με την ομώνυμη πόλη. Η προκυμαία, το ιδανικότερο
μέρος για έναν ρομαντικό περίπατο, η Piazza Cavour, η
κεντρική πλατεία με όμορφα καφέ και εστιατόρια, καθώς
και ο Καθεδρικός ναός, γνωστός για τις διαφορετικές
αρχιτεκτονικές τεχνοτροπίες που ενσωματώνει, είναι τα
σημαντικότερα αξιοθέατα που θα δούμε κατά τη διάρκεια
της περιήγησής μας. Πριν το μεσημέρι συνεχίζουμε για τα
Ελβετικά σύνορα, με προορισμό το κοσμοπολίτικο Λουγκάνο
με την ομώνυμη λίμνη - την πόλη που χτυπά με ακρίβεια
ελβετικού ρολογιού. Ελεύθερος χρόνος και αργά το βράδυ
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις:
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Το εξαήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία
επιπλέον ελεύθερη μέρα στο Μιλάνο.
• Η πρώτη διανυκτέρευση δεν προσμετράται στη διάρκεια
του προγράμματος - το οποίο είναι πενθήμερο ή εξαήμερο
(ανάλογα με την επιλογή σας) - και γι΄ αυτό αναγράφεται
ως "Μέρα 0", παρά το γεγονός ότι παρέχουμε ξενοδοχείο
με πρωινό. Δηλαδή, στο πενθήμερο πρόγραμμα οι
διανυκτερεύσεις μας είναι 5 και όχι 4 και στο εξαήμερο
πρόγραμμα οι διανυκτερεύσεις μας είναι 6 και όχι 5.
• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΑΝΑΧ.: 11 Αυγούστου - 5, 6 μέρες
11-16 Αυγ.
5 (+1) μέρες

11-17 Αυγ.
6 (+1) μέρες

Τιμές κατ’ άτομο SMART PRICE
SMART PRICE
Δίκλινο
445
495
495
545
3ο άτ. έως 12 ετ.
395
445
445
495
Μονόκλινο
595
645
695
745
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: 185 € περίπου
SMART PRICE: Για κρατήσεις έως 45 μέρες πριν την αναχώρηση
και για περιορισμένο αριθμό θέσεων.

11/8 ΑΘΗΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ 23.45 - 01.15 ναυλωμένη πτήση
16/8 ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ 17.10 - 20.35
11/8 ΑΘΗΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ 23.45 - 02.30 ναυλωμένη πτήση
17/8 ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ 17.10 - 20.35
Περιλαμβάνονται: • Πέντε ή έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο
4* στο Μιλάνο Σημείωση: Η "Μέρα 0" δεν προσμετράται στη
διάρκεια του προγράμματος, παρά το γεγονός ότι παρέχουμε
ξενοδοχείο (δηλαδή 5 διανυκτερεύσεις στο 5ήμερο πρόγραμμα
και 6 διανυκτερεύσεις στο 6ήμερο πρόγραμμα) • Μπουφέ
πρόγευμα καθημερινά στο ξενοδοχείο • Μεταφορές, εκδρομές,
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση προγράμματος με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας •
Εισιτήριο για την κρουαζιέρα στα νησιά Ίζολα Μπέλλα και
Ίζολα Πεσκατόρι, στο παλάτι Μπορομεέ, στο μουσείο και
στους κήπους • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική έως
75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι
καυσίμων, φόροι πόλεων, check points: € 20/άτομο, είσοδοι σε
μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, εισιτήρια τραίνων, οδοντωτού,
καραβιών (εκτός προγράμματος), αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
και ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Ομαδικές Αποδράσεις
λιμνη Κόμο

Βενετία - Λίμνες Βόρειας Ιταλίας - Μιλάνο
Βερόνα, Σιρμιόνε, Λίμνες Ματζόρε, Κόμο, Λουγκάνο, Πορτοφίνο, Σάντα Μαργκερίτα, Κρουαζιέρα στα Νησιά Ίζολα Μπέλλα και Ίζολα Πεσκατόρι

1η μέρα: Αθήνα - Βενετία
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την VOLOTEA
για την πόλη των Δόγηδων, την ανεπανάληπτη Βενετία.
Άφιξη μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο RUSSOTT
4* (www.russotthotels.com) ή παρόμοιο. Ελεύθερος χρόνος.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βενετία, Περιήγηση πόλης
Πρωινή περιήγηση στην Γαληνοτάτη, όπως ονομαζόταν
η Βενετία κατά την περίοδο της κυριαρχίας της. Μεταφορά
στο Τρονκέτο, απ΄ όπου αναχωρούμε με βαπορέτο για
την φημισμένη Πιάτσα Σαν Μάρκο, το "ωραιότερο σαλόνι
της Ευρώπης" κατά τον Ναπολέοντα. Εκεί, θα δούμε την
ομώνυμη εκκλησία με τους πέντε τρούλους, το παλάτι των
Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού, τις παλιές φυλακές, την
περίφημη Γέφυρα των Στεναγμών και θα καταλήξουμε σε
ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος
ελεύθερος για καφέ ή κοκτέιλ Μπελίνι, το εθνικό ποτό του
Βένετο, στο πασίγνωστο Φλοριάν στην πλατεία του Αγίου
Μάρκου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βενετία - Βερόνα - Σιρμιόνε - Μιλάνο
Πρωινή αναχώρηση για τη ρομαντική Βερόνα, την πόλη
των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, όπου θα θαυμάσουμε
την Ρωμαϊκή Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και
Ντέι Σινιόρι που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα
μεσαιωνικά κτίρια και βέβαια το αρχοντικό των Καπουλέτων
με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη συνέχεια
αναχωρούμε για το όμορφο μεσαιωνικό Σιρμιόνε, κτισμένο
στο νότιο άκρο της λίμνης Garda, όπου θα περπατήσουμε.
Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, το
Μιλάνο, την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας και το
παγκόσμιο κέντρο μόδας. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Μιλάνο, Ξενάγηση πόλης
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης στην πόλη
θα δούμε το μεγαλύτερο γοτθικό κτίριο της Ιταλίας, τον
Καθεδρικό ναό (Ντουόμο), την περίφημη σκεπαστή στοά
Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε Β΄, το νεοκλασικό θέατρο της
Σκάλας του Μιλάνου και το μουσείο του. Χρόνος ελεύθερος
για βόλτες και αγορές. Κατευθυνθείτε στο εμπορικό κέντρο
της πόλης Galleria Vittorio Emanuele II με τη γυάλινη
οροφή και στη συνέχεια κινηθείτε βορειοανατολικά, προς
τη Via Montenapoleone και τους γύρω δρόμους, εκεί όπου
βρίσκονται τα ακριβά καταστήματα των μεγαλύτερων οίκων

μόδας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μιλάνο, Ημερήσια εκδρομή στο μαγευτικό
Πορτοφίνο και την υπέροχη Σάντα Μαργκερίτα
Πρωινή αναχώρηση για ένα από τα πανέμορφα
παραθεριστικά κέντρα της περιοχής, το παγκοσμίως
γνωστό και κοσμοπολίτικο Πόρτο Φίνο, που συγκεντρώνει
καλλιτέχνες, αστέρες του Χόλυγουντ και VIP’s, ενώ στο
μικρό του λιμάνι καταφθάνουν θαλαμηγοί μεγιστάνων των
πλούτου. Συνεχίζουμε με το μαργαριτάρι της Λιγουρίας, τη
Σάντα Μαργκερίτα (Santa Margherita), ένα εξίσου περίφημο
θέρετρο της Ιταλικής Ριβιέρας. Αφού απολαύσουμε την
υπέροχη θέα του κόλπου, θα επιστρέψουμε το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μιλάνο, Ημερήσια εκδρομή στη Λίμνη Ματζόρε,
Κρουαζιέρα στα Νησιά Ίζολα Μπέλλα και Ίζολα Πεσκατόρι,
Παλάτι Μπορομεέ
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για τη λίμνη Ματζόρε και
θα απολαύσουμε μια κρουαζιέρα στα κοντινά γραφικά νησιά
Ίζολα Πεσκατόρι (Νησί των Ψαράδων) και Ίζολα Μπέλλα,
όπου θα επισκεφθούμε το πολυτελές παλάτι της οικογένειας
Μπορομέε του 17ου αιώνα με τους καταπληκτικούς κήπους
και την εξαιρετική θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το
απόγευμα. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μιλάνο, Εκδρομή στις Λίμνες Κόμο & Λουγκάνο
(Ελβετία) - Αθήνα
Σήμερα θα κατευθυνθούμε στη λίμνη Κόμο. Άφιξη και
γνωριμία με την ομώνυμη πόλη. Η προκυμαία, το ιδανικότερο
μέρος για έναν ρομαντικό περίπατο, η Piazza Cavour, η
κεντρική πλατεία με όμορφα καφέ και εστιατόρια, καθώς
και ο Καθεδρικός ναός, γνωστός για τις διαφορετικές
αρχιτεκτονικές τεχνοτροπίες που ενσωματώνει, είναι τα
σημαντικότερα αξιοθέατα που θα δούμε κατά τη διάρκεια
της περιήγησής μας. Πριν το μεσημέρι συνεχίζουμε για τα
Ελβετικά σύνορα, με προορισμό το κοσμοπολίτικο Λουγκάνο
με την ομώνυμη λίμνη - την πόλη που χτυπά με ακρίβεια
ελβετικού ρολογιού. Ελεύθερος χρόνος και αργά το βράδυ
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις:
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας

ΑΝΑΧ.: 17 Αυγούστου - 7 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο

SMART PRICE
Δίκλινο
545
595
3ο άτομο έως 12 ετών
415
465
Μονόκλινο
815
865
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: 185 € περίπου
SMART PRICE: Για κρατήσεις έως 45 μέρες πριν την αναχώρηση
και για περιορισμένο αριθμό θέσεων.
17/8 ΑΘΗΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 12.15 - 13.45
23/8 προς 24/8 ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ 02.05 - 05.35
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ
με την VOLOTEA & ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ με ναυλωμένη πτήση της
AEGEAN AIRLINES • Δύο διανυκτερεύσεις στη Βενετία στο
ξενοδοχείο RUSSOTT 4* ή παρόμοιο • Τέσσερις διανυκτερεύσεις
στο Μιλάνο σε ξενοδοχείο 4* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
στα ξενοδοχεία • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις
βάση προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Εισιτήριο για το
βαπορέτο της 2ης μέρας στη Βενετία • Εισιτήριο για την
κρουαζιέρα στα νησιά Ίζολα Μπέλλα και Ίζολα Πεσκατόρι,
στο παλάτι Μπορομεέ, στο μουσείο και στους κήπους • Μία
χειραποσκευή και μία αποσκευή 15 κιλών για το δρομολόγιο
ΑΘΗΝΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ • Μία χειραποσκευή και μία αποσκευή 23
κιλών για το δρομολόγιο ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι
καυσίμων, φόροι πόλεων, check points: € 20/άτομο, είσοδοι σε
μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, εισιτήρια τραίνων, οδοντωτού,
καραβιών (εκτός προγράμματος), αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
και ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
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Ομαδικές Αποδράσεις
δρομοσ των κυπαρισσιων / τοσκανη

Βαρσοβία

Τοσκάνη/Φλωρεντία - Cinque Terre - Ρώμη
Πίζα, Λούκα, Σιένα, Σαν Τζιμινιάνο

Μέρα 0: Αθήνα - Μιλάνο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο στις 21.45 και πτήση στις
23.45 με AEGEAN για την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, το
Μιλάνο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη γύρω
περιοχή. Διανυκτέρευση.
Σημείωση: Η μέρα αυτή δεν προσμετράται στη διάρκεια του
προγράμματος και γι΄ αυτό αναγράφεται ως "Μέρα 0"
1η μέρα: Μιλάνο - Φλωρεντία, Ξενάγηση πόλης, επίσκεψη
στην Galleria Uffizi
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την
υπέροχη Φλωρεντία. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά
τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τον επιβλητικό Ντουόμο με
το φημισμένο καμπαναριό του Τζιότο, το Βαπτιστήριο, την
εκκλησία Σάντα Κρότσε, την Πόντε Βέκιο, την Πιάτσα ντε
λα Σινιορία κ.ά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε ένα από τα
παλαιότερα μουσεία-πινακοθήκες του κόσμου, την Galleria
degli Uffizi (Μποττιτσέλλι, Ντα Βίντσι, Τιτσιάνο, Μιχαήλ
Άγγελος, Καραβάτζιο, Ρέμπραντ, Ρούμπενς, Ντύρερ, Γκόγια,
Ελ Γκρέκο κ.ά.). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο GRAND
MEDITERRANEO 4* (www.hotelmediterraneofirenze.com).
2η μέρα: Φλωρεντία - Πίζα - Λούκα - Φλωρεντία
Πρωινή αναχώρηση για την Πίζα. Άφιξη, περιήγηση της
πόλης και αναχώρηση για την κουκλίστικη Λούκα, μια
πόλη με πανέμορφη και χαρακτηριστική ρυμοτομία, που
περιβάλλεται από ισχυρά αμυντικά τείχη. Φθάνοντας, θα
περπατήσουμε στα γραφικά της σοκάκια με τα παλαιά
αρχοντικά και την οβάλ πλατεία. Ελεύθερος χρόνος και
επιστροφή στη Φλωρεντία.
3η μέρα: Φλωρεντία - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο - Φλωρεντία
Αναχωρούμε σήμερα για την πανέμορφη Σιένα, με τα
αγέρωχα αρχοντικά, τα στενά καλντερίμια, τις ήσυχες
πλατείες και τις εκκλησίες μαυρισμένες από τον χρόνο, όλα
μέσα σε ένα κάδρο από καλοφτιαγμένα τείχη και στέρεους
πύργους. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη πιάτσα
Ντελ Κάμπο, την κεντρική πλατεία της πόλης με το υπέροχο
Δημαρχείο. Εντυπωσιακός και ο Καθεδρικός ναός με το
αριστουργηματικό του δάπεδο, τα περίτεχνα ξυλόγλυπτα
και τις μοναδικές τοιχογραφίες του. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε τη μεσαιωνική πόλη των κάστρων/πύργων,
το Σαν Τζιμινιάνο, το "Μανχάταν της Τοσκάνης". Επιστροφή
στη Φλωρεντία.
4η μέρα:...στα εντυπωσιακά άγρια τοπία και παραλίες των
Τσίνκουε Τέρρε (Πέντε Τόποι) - Φλωρεντία
Σήμερα θα επισκεφθούμε την ακτογραμμή των Τσίνκουε
Τέρρε (Cinque Terre), των πέντε γραφικών μικρών χωριών
με τα πολύχρωμα σπίτια τους κτισμένα στα απόκρημνα
βράχια της Λιγυρίας, στην Ιταλική Ριβιέρα. Φθάνουμε στην
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Λα Σπέτσια, απ΄ όπου με τοπικό πλοιάριο και ακολουθώντας
την δαντελωτή ακτογραμμή, θα προσεγγίζουμε το πρώτο
χωριό, το Riomaggiore, με τα μικρά δαιδαλώδη δρομάκια.
Στη συνέχεια, μετά από μια μικρή πεζοπορία στο ειδυλλιακό
"Μονοπάτι της Αγάπης", φθάνουμε στο ρομαντικό Manarola.
Με το πλοιάριο θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας, θα
περάσουμε κάτω από το χωριό Corniglia (που βρίσκεται ψηλά
πάνω από τη θάλασσα) και θα καταλήξουμε στο γοητευτικό
χωριό Vernazza με τους πύργους και τα μεσαιωνικά παλάτια.
Μετά την γνωριμία μας με την περιοχή, θα συνεχίσουμε με
το πλοίο για το κοντινό Monterosso, το πιο ζωντανό από τα
χωριά της περιοχής, το πιο δημοφιλές και με την πιο μεγάλη
παραλία. Επιστροφή με το τοπικό τραίνο στην Λα Σπέτσια
και συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας.
5η μέρα: Φλωρεντία, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα για βόλτες στην πόλη, για ψώνια ή και για
επισκέψεις σε αξιοθέατα. Το βράδυ αποχαιρετιστήριο
δείπνο.
6η μέρα: Φλωρεντία - Ρώμη - Αθήνα
Λίγος χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για Ρώμη. Άφιξη και
ξενάγηση στην Αιώνια Πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας
θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό,
την πλατεία που σχεδίασε ο Μπερνίνι, το μπαλκόνι από το
οποίο ο Πάπας ευλογεί τους πιστούς, την πλατεία Βενετίας,
το Παλάτσο Βιτοριάνο που είναι και ο άγνωστος στρατιώτης
της Ιταλίας, το Παλάτσο Βενέτσια, το μπαλκόνι της Λετίτσια
(μητέρας του Ναπολέοντα Βοναπάρτη), θα περάσουμε κάτω
από το Καπιτώλιο, μέσα από τον δρόμο των Ρωμαϊκών
αγορών, θα συνεχίσουμε με τον Ιππόδρομο, τον λόφο του
Παλατίνου, τις θέρμες του αυτοκράτορα Καρακάλα, την
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και θα ολοκληρώσουμε
την ξενάγησή μας με το Κολοσσαίο. Ελεύθερος χρόνος και
αργά το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς
να παραλειφθεί κάτι. • Το πενθήμερο πρόγραμμα δεν
περιλαμβάνει την ελεύθερη μέρα στη Φλωρεντία • Η
πρώτη διανυκτέρευση δεν προσμετράται στη διάρκεια του
προγράμματος - το οποίο είναι πενθήμερο ή εξαήμερο
(ανάλογα με την επιλογή σας) - και γι΄ αυτό αναγράφεται
ως "Μέρα 0", παρά το γεγονός ότι παρέχουμε ξενοδοχείο
με πρωινό. Δηλαδή, στο πενθήμερο πρόγραμμα οι
διανυκτερεύσεις μας είναι 5 και όχι 4 και στο εξαήμερο
πρόγραμμα οι διανυκτερεύσεις μας είναι 6 και όχι 5
• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΑΝΑΧ.: 11 Αυγούστου - 5, 6 μέρες
11-16 Αυγ.
5 (+1) μέρες

11-17 Αυγ.
6 (+1) μέρες

Τιμές κατ’ άτομο SMART PRICE
SMART PRICE
Δίκλινο
495
545
545
595
3ο άτ. έως 12 ετ.
445
495
495
545
Μονόκλινο
655
695
745
795
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: 185 € περίπου
SMART PRICE: Για κρατήσεις έως 45 μέρες πριν την αναχώρηση
και για περιορισμένο αριθμό θέσεων.
11/8 ΑΘΗΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ 23.45 - 01.15 ναυλωμένη πτήση
16/8 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 22.00 - 01.00
11/8 ΑΘΗΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ 23.45 - 01.15 ναυλωμένη πτήση
17/8 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 22.00 - 01.00
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ/
ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES • Τέσσερις ή πέντε
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 4* GRAND MEDITERRANEO
4* στη Φλωρεντία ή παρόμοιο • Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4*
στην περιοχή του Μιλάνου με πρωινό ("Μέρα 0") Σημείωση: Η
μέρα αυτή δεν προσμετράται στη διάρκεια του προγράμματος το οποίο είναι 6ήμερο - και γι΄ αυτό αναγράφεται ως "Μέρα 0",
παρά το γεγονός ότι παρέχουμε ξενοδοχείο (δηλαδή αν και το
πρόγραμμα είναι 6ήμερο, οι διανυκτερεύσεις μας είναι 6 και όχι 5)
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά στο ξενοδοχείο • Ένα δείπνο το
τελευταίο βράδυ στο ξενοδοχείο (στο πενθήμερο πρόγραμμα
θα δοθεί την 4η μέρα) • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις,
ξεναγήσεις βάση προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ξενάγηση
στην Φλωρεντία και στην Galleria Uffizzi με επίσημο ξεναγό •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος
καυσίμων, φόροι πόλεων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά
αξιοθέατα, εισιτήρια πλοιαρίων και τραίνου στο Τσίνκουε Τέρρε,
εισιτήρια για προκράτηση και είσοδο στην πινακοθήκη Uffizi,
check point: 20€/άτομο, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ό,τι δεν
αναφέρεται στα παραπάνω περιλαμβανόμενα.

Ομαδικές Αποδράσεις
Manarola

Βενετία - Φλωρεντία - Cinque Terre - Μιλάνο
Πίζα, Λούκα, Σιένα, Σαν Τζιμινιάνο

1η μέρα: Αθήνα - Βενετία, Περιήγηση
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την VOLOTEA
για την ανεπανάληπτη Βενετία. Άφιξη και περιήγηση στην
πόλη. Μεταφορά στο Τρονκέτο, απ΄ όπου αναχωρούμε
με βαπορέτο για την Πιάτσα Σαν Μάρκο, το "ωραιότερο
σαλόνι της Ευρώπης" κατά τον Ναπολέοντα. Εκεί, θα
δούμε την ομώνυμη εκκλησία, το παλάτι των Δόγηδων, τον
Πύργο του Ρολογιού, τις παλιές φυλακές, την περίφημη
Γέφυρα των Στεναγμών και θα καταλήξουμε σε ένα από τα
λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο RUSSOTT 4*
(www.russotthotels.com) ή παρόμοιο.
2η μέρα: Βενετία - Φλωρεντία, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Τοσκάνης και
μια από τις πιο θρυλικές πόλεις της Ιταλίας, την υπέροχη
Φλωρεντία. Θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατά της, όπως
τον επιβλητικό Ντουόμο με το φημισμένο καμπαναριό του
Τζιότο, το Βαπτιστήριο, την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την Πόντε
Βέκιο, την Πιάτσα ντε λα Σινιορία κ.ά. Ελεύθερος χρόνος.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο GRAND MEDITERRANEO 4*
(www.hotelmediterraneofirenze.com).
3η μέρα: Φλωρεντία - Πίζα - Λούκα - Φλωρεντία
Πρωινή αναχώρηση για την Πίζα. Άφιξη, περιήγηση της
πόλης και αναχώρηση για την κουκλίστικη Λούκα, μια πόλη
με πανέμορφη ρυμοτομία, που περιβάλλεται από ισχυρά
αμυντικά τείχη. Φθάνοντας, θα περπατήσουμε στα γραφικά
της σοκάκια με τα παλαιά αρχοντικά και την οβάλ πλατεία.
Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στη Φλωρεντία.
4η μέρα: Φλωρεντία - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο - Φλωρεντία
Σήμερα αναχωρούμε για την πανέμορφη μεσαιωνική Σιένα,
με τα αγέρωχα αρχοντικά, τα στενά καλντερίμια, τις ήσυχες
πλατείες και τις εκκλησίες, όλα μέσα σε ένα κάδρο από
καλοφτιαγμένα τείχη και στέρεους πύργους. Έντεκα δρόμοι
οδηγούν στην πανέμορφη πιάτσα Ντελ Κάμπο, την κεντρική
πλατεία της πόλης με το υπέροχο Δημαρχείο. Εντυπωσιακός
και ο Καθεδρικός ναός με το αριστουργηματικό του δάπεδο,
τα περίτεχνα ξυλόγλυπτα και τις μοναδικές τοιχογραφίες
του. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την μεσαιωνική πόλη
των κάστρων/πύργων, το Σαν Τζιμινιάνο, το "Μανχάταν της
Τοσκάνης". Επιστροφή στη Φλωρεντία.

5η μέρα:...στα εντυπωσιακά άγρια τοπία και παραλίες των
Τσίνκουε Τέρρε (Πέντε Τόποι) - Φλωρεντία
Σήμερα θα επισκεφθούμε την ακτογραμμή των Τσίνκουε
Τέρρε (Cinque Terre), των πέντε γραφικών μικρών χωριών
με τα πολύχρωμα σπίτια τους κτισμένα στα απόκρημνα
βράχια της Λιγυρίας, στην Ιταλική Ριβιέρα. Φθάνουμε στην
Λα Σπέτσια, απ΄ όπου με τοπικό πλοιάριο και ακολουθώντας
την δαντελωτή ακτογραμμή, θα προσεγγίζουμε το πρώτο
χωριό, το Riomaggiore, με τα μικρά δαιδαλώδη δρομάκια.
Στη συνέχεια, μετά από μια μικρή πεζοπορία στο ειδυλλιακό
"Μονοπάτι της Αγάπης", φθάνουμε στο ρομαντικό Manarola.
Με το πλοιάριο θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας, θα
περάσουμε κάτω από το χωριό Corniglia (που βρίσκεται ψηλά
πάνω από τη θάλασσα) και θα καταλήξουμε στο γοητευτικό
χωριό Vernazza με τους πύργους και τα μεσαιωνικά παλάτια.
Μετά την γνωριμία μας με την περιοχή, θα συνεχίσουμε με το
πλοίο για το κοντινό Monterosso, το πιο δημοφιλές από τα
χωριά της περιοχής. Επιστροφή με το τοπικό τραίνο στην Λα
Σπέτσια και συνεχίζουμε για Φλωρεντία.
6η μέρα: Φλωρεντία, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα για βόλτες στην πόλη, για ψώνια ή για
επισκέψεις σε αξιοθέατα. Το βράδυ αποχαιρετιστήριο
δείπνο.
7η μέρα: Φλωρεντία - Μιλάνο, Ξενάγηση - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας,
το Μιλάνο, την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας και το
παγκόσμιο κέντρο μόδας. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση της
πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το μεγαλύτερο
γοτθικό κτίριο της Ιταλίας, τον Καθεδρικό ναό (Ντουόμο), την
περίφημη σκεπαστή στοά Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε
Β΄, το νεοκλασικό θέατρο της Σκάλας του Μιλάνου και το
μουσείο του. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και αγορές.
Κατευθυνθείτε στο εμπορικό κέντρο της πόλης Galleria
Vittorio Emanuele II με τη γυάλινη οροφή και στη συνέχεια
κινηθείτε βορειοανατολικά, προς τη Via Montenapoleone
και τους γύρω δρόμους, εκεί όπου βρίσκονται τα ακριβά
καταστήματα των μεγαλύτερων οίκων μόδας. Αργά το βράδυ
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις:
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΑΝΑΧ.: 17 Αυγούστου - 7 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο

SMART PRICE
Δίκλινο
545
595
3ο άτομο έως 12 ετών
415
465
Μονόκλινο
815
865
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: 185 € περίπου
SMART PRICE: Για κρατήσεις έως 45 μέρες πριν την αναχώρηση
και για περιορισμένο αριθμό θέσεων.

17/8 ΑΘΗΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 12.15 - 13.45
23/8 προς 24/8 ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ 02.05 - 05.35
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ
με την VOLOTEA & ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ με ναυλωμένη πτήση
της AEGEAN AIRLINES • Μία διανυκτέρευση στη Βενετία στο
ξενοδοχείο RUSSOTT 4* ή παρόμοιο • Πέντε διανυκτερεύσεις
στην Φλωρεντία στο ξενοδοχείο GRAND MEDITERRANEO 4*
ή παρόμοιο • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά στα ξενοδοχεία •
Ένα δείπνο το τελευταίο βράδυ στο ξενοδοχείο • Μεταφορές,
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση προγράμματος με
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός του
γραφείου μας • Εισιτήριο για το βαπορέτο της 1ης μέρας
στη Βενετία • Μία χειραποσκευή και μία αποσκευή 15 κιλών
για το δρομολόγιο ΑΘΗΝΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ • Μία χειραποσκευή και
μία αποσκευή 23 κιλών για το δρομολόγιο ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ
• Ξενάγηση στη Φλωρεντία με επίσημο ξεναγό • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος
καυσίμων, φόροι πόλεων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά
αξιοθέατα, εισιτήρια πλοιαρίων και τραίνου στο Τσίνκουε Τέρρε,
check point: 20€/άτομο, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ό,τι δεν
αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

5

Ομαδικές Αποδράσεις
Μονακό

Σαν Πωλ ντε Βανς

Κοσμοπολίτικη Κυανή Ακτή - Μιλάνο
Νίκαια, Κάννες, Μονακό, Μουσείο Αρωμάτων Φραγκονάρ, Σαν Πωλ ντε Βανς, Σαν Τροπέ, Πορτ Γκριμώ (Αιξ-Αν-Προβάνς, Μασσαλία)

Μέρα 0: Αθήνα - Μιλάνο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο στις 21.45 και πτήση στις 23.45 με
AEGEAN για την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, το Μιλάνο. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην γύρω περιοχή. Διανυκτέρευση.
Σημείωση: Η μέρα αυτή δεν προσμετράται στη διάρκεια
του προγράμματος - το οποίο είναι 6ήμερο - και γι΄ αυτό
αναγράφεται ως "Μέρα 0"
1η μέρα: Μιλάνο - Κάννες
(Προαιρετική επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο)
Πρωινή αναχώρηση για τη Νίκαια, την πρωτεύουσα της Κυανής
Ακτής. Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την
παλαιά πόλη, όπου φιλοξενείται η αγορά των λουλουδιών με τα
παζάρια της, ο Καθεδρικός ναός, το μέγαρο της Δικαιοσύνης
και η Όπερα. Συνεχίζουμε με την διάσημη πλατεία Μασενά
και την εμπορική οδό Ζαν Μεντεσάν, όπου βρίσκεται η
Νοτρ Νταμ, ναός-μικρογραφία της Παναγίας των Παρισίων.
Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*. Τέλος αναχώρηση για τις
Κάννες και τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο COLETTE
4* (www.hotelcolette.com) . Για το βράδυ σας προτείνουμε να
επισκεφθείτε (προαιρετικά) το Μόντε Κάρλο, το πιο διάσημο
Καζίνο του κόσμου. Επιστροφή στη Νίκαια μετά τα μεσάνυχτα.
2η μέρα: Κάννες - Σαν Πωλ ντε Βανς - Κάννες
Πρωινή αναχώρηση για το αριστοκρατικό Σαν Πωλ ντε Βανς.
Περιπλανηθείτε στα πλακόστρωτα σοκάκια με τα άριστα
διατηρημένα μεσαιωνικά κτίσματα, πιείτε το ρόφημά σας στο
ιστορικό καφέ Le Tilleul και επισκεφθείτε την εκκλησία του
12ου αιώνα (Collégiale de la Conversion-de-Saint-Paul), με τον
πίνακα του Τιντορέτο, "η Αγία Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας".
Επόμενος σταθμός μας οι κοσμοπολίτικες Κάννες. Χρόνος
ελεύθερος για να περπατήσουμε στη λεωφόρο Κρουαζέτ, να
θαυμάσουμε τα πανάκριβα ξενοδοχεία και τα εντυπωσιακά
"πλωτά παλάτια" στο λιμάνι των Καννών, αλλά και να
φωτογραφηθούμε με φόντο το περίφημο κόκκινο χαλί που
βρίσκεται στο "παλάτι", που φιλοξενεί το διασημότερο φεστιβάλ
κινηματογράφου του κόσμου. Επιστροφή στις Κάννες.
3η μέρα: Κάννες, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική εκδρομή: Αιξ-Αν-Προβάνς - Μασσαλία)
Ελεύθερη μέρα για να εξερευνήσετε τις ομορφιές της πόλης.
Επίσης, μπορείτε να ακολουθήστε την προαιρετική εκδρομή
μας σε Αιξ-αν-Προβάνς και Μασσαλία.
4η μέρα: Κάννες - Σαν Τροπέ - Πορτ Γκριμώ - Κάννες
Πρωινή αναχώρηση για τα μαργαριτάρια της Κυανής Ακτής.
Αρχικά θα πάρουμε μια γεύση του ρυθμού της ζωής του jet
set στο Σαν Τροπέ, καταφύγιο του Φρεντερίκο Μιστράλ,
της Μπριζίτ Μπαρντώ και του Λουί Ντε Φινές. Κινηθείτε στα
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πολύβουα σοκάκια της πόλης με τα αριστοκρατικά καφέ και
τις πανάκριβες μπουτίκ και βγάλτε φωτογραφίες στον παλιό
πύργο του λιμανιού. Επόμενος σταθμός μας το Πορτ Γκριμώ,
που θεωρείται, όχι άδικα, η "μικρή Βενετία" της Κυανής Ακτής.
Ένας οικισμός με 2.500 κτίσματα πάνω στα κανάλια, περιμένει
να σας δείξει τις ομορφιές του. Βαρκάδες, βόλτες και beach
bars μας περιμένουν για τον ελεύθερό μας χρόνο. Επιστροφή
στη Νίκαια.
5η μέρα: Κάννες - Μουσείο αρωμάτων Φραγκονάρ
Μονακό - Μιλάνο
Αναχώρηση για το μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων
Φραγκονάρ. Μυηθείτε στα μυστικά της αρωματοποιίας
και εμπιστευθείτε την όσφρησή σας για τις αγορές σας.
Συνεχίζουμε για το δεύτερο μικρότερο κρατίδιο του πλανήτη,
το πριγκιπάτο του Μονακό. Θα ανέβουμε στον βράχο, όπου
δεσπόζει το ωκεανογραφικό μουσείο που εμπλουτίστηκε από
τη συλλογή του εξερευνητή των θαλασσών Ζακ Ιβ Κουστό,
τα διαμερίσματα των Πριγκιπισσών και τους εξωτικούς τους
κήπους. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό του
Αγίου Νικολάου με τους τάφους της μακροβιότερης μοναρχικής
δυναστείας όλων των εποχών, της οικογένειας Γκριμάλντι.
Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στο παλάτι - μείγμα διαφόρων
ρυθμών αρχιτεκτονικής. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για
το Μιλάνο. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*.
6η μέρα: Μιλάνο, Ξενάγηση πόλης - Αθήνα
Πανοραμική ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της
οποίας θα δούμε το μεγαλύτερο γοτθικό κτίριο της Ιταλίας,
τον Καθεδρικό ναό (Ντουόμο), την περίφημη σκεπαστή στοά
Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε Β΄, το νεοκλασικό θέατρο της
Σκάλας του Μιλάνου και το μουσείο του. Χρόνος ελεύθερος
για βόλτες και αγορές. Κατευθυνθείτε στο εμπορικό κέντρο της
πόλης, την Galleria Vittorio Emanuele II με τη γυάλινη οροφή
και στη συνέχεια κινηθείτε βορειοανατολικά, προς τη Via
Montenapoleone και τους γύρω δρόμους, εκεί όπου βρίσκονται
τα ακριβά καταστήματα των μεγαλύτερων οίκων μόδας.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί
κάτι. • Στην αναχώρηση 11/8 η πρώτη διανυκτέρευση δεν
προσμετράται στη διάρκεια του προγράμματος - το οποίο είναι
6ήμερο - και γι΄ αυτό αναγράφεται ως "Μέρα 0", παρά το γεγονός
ότι παρέχουμε ξενοδοχείο (δηλαδή αν και το πρόγραμμα είναι
6ήμερο, οι διανυκτερεύσεις μας είναι 6 και όχι 5) • Το 7ήμερο
πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα στη
Νίκαια. • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΑΝΑΧ.: 11, 17 Αυγούστου - 6, 7 μέρες
11-17 Αυγ.
6 μέρες

17-23 Αυγ.
7 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο SMART PRICE
SMART PRICE
Δίκλινο
665
715
695
745
3ο άτ. έως 12 ετ.
515
565
545
595
Μονόκλινο
915
965
995
1045
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: 185 € περίπου
SMART PRICE: Για κρατήσεις έως 45 μέρες πριν την αναχώρηση
και για περιορισμένο αριθμό θέσεων.
ΑΘΗΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ με την
11/8 ΑΘΗΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ 23.45 - 01.15 ναυλωμένη πτήση
17/8 ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ 17.10 - 20.35
ΑΘΗΝΑ-ΓΕΝΟΒΑ με την
ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ με την
17/8 ΑΘΗΝΑ - ΓΕΝΟΒΑ 13.45 - 15.15
23/8 προς 24/8 ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ 02.05 - 05.35 ναυλωμένη πτήση
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ
με την AEGEAN AIRLINES ή ΑΘΗΝΑ-ΓΕΝΟΒΑ με την VOLOTEA
& ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES • Τέσσερις ή πέντε
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στη Νίκαια • Μία διανυκτέρευση
σε 4* ξενοδοχείο στο Μιλάνο • Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στην
περιοχή του Μιλάνου με πρωινό για την αναχώρηση 11/8 Σημείωση:
Η μέρα αυτή δεν προσμετράται στη διάρκεια του προγράμματος - το
οποίο είναι 6ήμερο - και γι΄ αυτό αναγράφεται ως "Μέρα 0", παρά το
γεγονός ότι παρέχουμε ξενοδοχείο (δηλαδή αν και το πρόγραμμα είναι
6ήμερο, οι διανυκτερεύσεις μας είναι 6 και όχι 5) • Μπουφέ πρόγευμα
καθημερινά • Σύγχρονο πούλμαν για τις μεταφορές, μετακινήσεις,
επισκέψεις βάση προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
• Μία χειραποσκευή και μία αποσκευή 15 κιλών για το δρομολόγιο
ΑΘΗΝΑ-ΓΕΝΟΒΑ • Μία χειραποσκευή και μία αποσκευή 23 κιλών για
το δρομολόγιο ΑΘΗΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων,
φόροι πόλεων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία
και λοιπά αξιοθέατα και ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Ομαδικές Αποδράσεις
Κοστιέρα Αμαλφιτάνα

Αμαλφι

Κοστιέρα Αμαλφιτάνα - Νάπολη - Ρώμη
Μέρα 0: Αθήνα - Ρώμη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο στις 21.45 και πτήση στις 23.45
με AEGEAN για Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
Σημείωση: Η μέρα αυτή δεν προσμετράται στη διάρκεια του
προγράμματος και γι΄ αυτό αναγράφεται ως "Μέρα 0".
1η μέρα: Ρώμη - Νάπολη
Πρωινή αναχώρηση για την χιλιοτραγουδισμένη Νάπολη, την
πρωτεύουσα του Ιταλικού Νότου. Φθάνοντας, θα περπατήσουμε
στο ιστορικό κέντρο της πόλης και θα επισκεφθούμε ένα από
τα πιο σημαντικά μουσεία της χώρας, το Εθνικό Αρχαιολογικό
μουσείο, όπου θα θαυμάσουμε τις τοιχογραφίες και τα
ψηφιδωτά της Πομπηίας. Ελεύθερος χρόνος. Μην παραλείψετε
να γευθείτε την αυθεντική Πίτσα Ναπολετάνα στην πόλη όπου
γεννήθηκε, μαζί με κρασί από τα ηφαιστειογενή πετρώματα της
περιοχής. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 4*. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νάπολη - Σαλέρνο - Κοστιέρα Αμαλφιτάνα - Ποζιτάνο
- Αμάλφι - (Ραβέλλο) - Σαλέρνο - Νάπολη
Πρωινή αναχώρηση για το Σαλέρνο, απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε
σε καραβάκι (καιρού επιτρέποντος, έξοδα ατομικά) για το
κουκλίστικο Ποζιτάνο. Περπατώντας στα στενά καλντερίμια
με τα ολάνθιστα μπαλκόνια θα νιώσουμε τον κοσμοπολίτικο
αέρα της εποχής του ’60. Φεύγοντας από το Ποζιτάνο και πάλι
με καραβάκι, θα φθάσουμε στην "μητρόπολη της ακτής", το
γραφικό Αμάλφι, που χάρισε το όνομά του στα 50 χιλιόμετρα
της ακτογραμμής. Στον ελεύθερο χρόνο σας επισκεφθείτε
τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέα και περπατήστε στον
κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Σας προτείνουμε επίσης να
επισκεφθείτε με πουλμανάκια HOP ON-HOP OFF (έξοδα
ατομικά) το σκαρφαλωμένο στα 305 μέτρα χωριό Ραβέλλο και
να δείτε την βίλα Ρούφολο (Villa Rufolo) με τον πύργο, τους
κήπους της και θέα που κόβει την ανάσα. Επιστροφή στο
Σαλέρνο και αναχώρηση για Νάπολη. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Νάπολη - Κάπρι … ο κήπος της Εδέμ, το νησί της
Dolce Vita - Σορρέντο - Νάπολη
Πρωινή αναχώρηση για το λιμάνι της Νάπολης, απ΄ όπου
θα επιβιβαστούμε σε ταχύπλοο (καιρού επιτρέποντος,
έξοδα ατομικά) με προορισμό έναν από τους πιο διάσημους
ταξιδιωτικούς προορισμούς του κόσμου, το κομψό και
φινετσάτο νησί Κάπρι. Φθάνοντας στη Marina Grande θα
ανέβουμε με τελεφερίκ στον οικισμό του κοσμοπολίτικου Κάπρι,
τη Χώρα, όπου θα επισκεφθούμε τους διάσημους κήπους του
Αυγούστου και θα θαυμάσουμε τους επιβλητικούς βράχους
Faraglioni - σήμα κατατεθέν του νησιού. Χρόνος ελεύθερος

για φαγητό και shopping. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το
Ανακάπρι (Άνω Κάπρι), όπου βρίσκεται η Villa San Michele και
να ανεβείτε με τελεφερίκ στην κορυφή του Monte Solaro (589
μέτρα, το ψηλότερο σημείο του νησιού με καταπληκτική θέα).
Συγκέντρωση στη Marina Grande, επιβίβαση στο ταχύπλοο
και αναχώρηση για το γοητευτικό Σορρέντο. Θα περπατήσουμε
στην κεντρική Piazza Tasso και στα στενά εμπορικά δρομάκια
της παλιάς πόλης για να καταλήξουμε στο μπαλκόνι της Villa
Comunale με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Νάπολης. Εδώ
μπορείτε να γευθείτε το λιμοντσέλο στον τόπο που γεννήθηκε.
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για Νάπολη. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Νάπολη - Ρώμη (Ξενάγηση)
Πρωινή αναχώρηση για τη Ρώμη. Άφιξη και ξενάγηση στην
Αιώνια Πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την
εκκλησία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, την πλατεία που
σχεδίασε ο Μπερνίνι, το μπαλκόνι από το οποίο ο Πάπας
ευλογεί τους πιστούς, την πλατεία Βενετίας, το Παλάτσο
Βιτοριάνο, το Παλάτσο Βενέτσια, το μπαλκόνι της Λετίτσια
(μητέρας του Ναπολέοντα Βοναπάρτη), θα περάσουμε κάτω
από το Καπιτώλιο, μέσα από τον δρόμο των Ρωμαϊκών αγορών,
θα συνεχίσουμε με τον Ιππόδρομο, τον λόφο του Παλατίνου, τις
θέρμες του αυτοκράτορα Καρακάλα, την αψίδα του Μεγάλου
Κωνσταντίνου και θα ολοκληρώσουμε την ξενάγησή μας με
το Κολοσσαίο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την
Αθήνα (4ήμερο πρόγραμμα) ή μεταφορά και τακτοποίηση σε
ξενοδοχείο 4* (5ήμερο πρόγραμμα). Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ρώμη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος στη Ρώμη για βόλτες, επισκέψεις σε
μουσεία και διάφορα αξιοθέατα ή και για ψώνια. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις:
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Το τετραήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία
λιγότερο διανυκτέρευση στη Ρώμη.
• Η πρώτη διανυκτέρευση δεν προσμετράται στη διάρκεια του
προγράμματος - το οποίο είναι τετραήμερο ή πενθήμερο και γι΄ αυτό αναγράφεται ως "Μέρα 0", παρά το γεγονός ότι
παρέχουμε ξενοδοχείο με πρωινό. Δηλαδή, στο τετραήμερο
πρόγραμμα οι διανυκτερεύσεις μας είναι 4 και όχι 3 και στο
πενθήμερο πρόγραμμα οι διανυκτερεύσεις μας είναι 5 και όχι 4
• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΑΝΑΧ.: 12, 17 Αυγούστου - 4, 5 μέρες
12-17 Αυγ.
5 (+1) μέρες

17-21 Αυγ.
4 (+1) μέρες

Τιμές κατ’ άτομο SMART PRICE
SMART PRICE
Δίκλινο
465
515
395
445
3ο άτ. έως 12 ετ.
415
465
445
495
Μονόκλινο
695
745
595
645
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: 185 € περίπου
SMART PRICE: Για κρατήσεις έως 45 μέρες πριν την αναχώρηση
και για περιορισμένο αριθμό θέσεων.

12/8 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 23.45 - 00.55 ναυλωμένη πτήση
16/8 προς 17/8 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 01.45 - 04.45 ναυλωμένη πτήση
17/8 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 23.45 - 00.55 ναυλωμένη πτήση
20/8 προς 21/8 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 01.45 - 04.45 ναυλωμένη πτήση
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗΑΘΗΝΑ με ναυλωμένη πτήση της AEGEAN AIRLINES • Τρεις
Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στη Νάπολη ή στην περιοχή
του Σαλέρνο • Μια ή δύο Διανυκτερεύσεις σε 4* ξενοδοχείο στη
Ρώμη Σημείωση: Η "Μέρα 0" δεν προσμετράται στη διάρκεια
του προγράμματος, παρά το γεγονός ότι παρέχουμε ξενοδοχείο
(δηλαδή 4 διανυκτερεύσεις στο 4ήμερο πρόγραμμα και 5
διανυκτερεύσεις στο 5ήμερο πρόγραμμα) • Μπουφέ πρόγευμα
καθημερινά στο ξενοδοχείο • Εκδρομές, περιηγήσεις, επισκέψεις
βάση προγράμματος • Ξεναγός στη Ρώμη • Έμπειρος αρχηγόςσυνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι
καυσίμων, φόροι πόλεων, check points: € 20/άτομο, είσοδοι σε
μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, εισιτήρια τραίνων, οδοντωτού,
καραβιών (εκτός προγράμματος), αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
και ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
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γενικοι οροι συμμετοχης: επισκεφτείτε το site μας για να ενημερωθείτε για τους όρους συμμετοχής στις εκκδρομές
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