
3η Ημέρα |  ΠΑΝΤΟΒΑ  | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ) | ΡΩΜΗ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για 
την πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη 
Φλωρεντία. Ξεκινάμε τη ξενάγησή μας όπου θα δούμε 
την Πιάτσα ντε λα Σινιορία (Piazza Della Signoria), την 
εκκλησία Σάντα Κρότσε (Santa Croce) με τους τάφους 
του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκιο (Ponte 
Vecchio) και την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού 
Ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών 
(Santa Maria Del Fiore) και το ιστορικό βαπτιστήριο. Θα 
επισκεφθούμε το σπίτι του Δάντη, του μεγάλου 
φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε ένα 
πέρασμα από το Ναό του Ορσανμικέλε (Orsanmichele), 
ενώ δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την 
περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα (Piazza della Repubbli-
ca) με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την 
περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας (Arch of Triumph). 
Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
της Ιταλίας. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.

4η Ημέρα |  ΡΩΜΗ  (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ξεκινάμε την 
περιήγησή μας κατευθυνόμενοι στην πλατεία Βενετίας 
(Piazza Venezia) όπου θα μας εντυπωσιάσει το ογκώδες 
μνημείο Vittorio Emanuele II, που βρίσκεται μπροστά 
από το λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από 
τους επτά ιστορικούς λόφους όπου ήταν χτισμένη η 
αρχαία πόλη. Θα δούμε την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza 
Di Spagna) και θα τελειώσουμε ρίχνοντας ένα κέρμα 
και κάνοντας μια ευχή στη φημισμένη Φοντάνα Ντι 
Τρέβι. Στην συνέχεια θα δούμε το Κολοσσαίο, το 
μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο 
του κόσμου. Στη συνέχεια, θα θαυμάσουμε τη ρωμαϊκή 
αγορά που ήταν η  καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το 
κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορίας. Σήμερα, αποτελεί

ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ

1η Ημέρα |  ΜΙΛΑΝΟ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) – ΓΚΑΡΝΤΑ 
(GARDA) - ΠΑΝΤΟΒΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το 
Μπέργκαμο (BGY). Άφιξη και ακολουθεί περιήγηση 
στην εντυπωσιακή πόλη με αφετηρία μας την κεντρική 
πλατεία Ντουόμο που πήρε το όνομα της από τον 
Καθεδρικό του Μιλάνου. Θα διασχίσουμε την Γκαλερία 
Βιτόριο Εμανουέλε Β’ με τελική μας στάση την Σκάλα 
του Μιλάνου. Αναχωρούμε με προορισμό τη 
μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας, τη Γκάρντα (Garda). Ο 
ειδυλλιακός προορισμός με τοπίο πλημμυρισμένο από 
χρώματα θα μας μαγέψει για να ζήσουμε στο έπακρον 
την εμπειρία της λίμνης. Έχουμε αφήσει πίσω μας την 
Λομβαρδία και είμαστε πλέον στην περιοχή του 
Βένετο.

2η Ημέρα |  ΠΑΝΤΟΒΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για 
Βενετία. Θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας από το 
Τρονκέτο (Tronchetto) όπου θα επιβιβαστούμε στο 
βαπαρέτο (εισιτήριο εξ ιδίων) και μεταφορά στο 
ιστορικό κέντρο της Γαληνοτάτης για να γνωρίσουμε 
την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 
γέφυρες που τα συνδέουν. H ίδρυση της πόλης 
χρονολογείται στον 5ο αιώνα, θα επισκεφθούμε τη 
Γέφυρα των Στεναγμών, την πλατεία Σαν Μάρκο (Piazza 
San Marco) που κατά τον Ναπολέοντα είναι «το 
ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης». Εδώ θα δούμε την 
ομώνυμη εκκλησία (San Marco) με τους πέντε 
τρούλους, τον Πύργο του Ρολογιού αλλά και το 
περίφημο παλάτι των Δόγηδων. Ολόκληρη η πόλη είναι 
ένα «ζωντανό μουσείο» και τα βενετσιάνικου, γοτθικού
ρυθμού κτίριά της θα μας ενθουσιάσουν. Θα 
επισκεφθούμε την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου και θα καταλήξουμε σ’ ένα εργαστήριο 
κατασκευής του περίφημου γυαλιού Μουράνο. Χρόνος 
ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
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έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

5η Ημέρα |  ΡΩΜΗ | ΒΑΤΙΚΑΝΟ (ΜΟΥΣΕΙΑ & ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανό, για να ξεναγηθούμε στα 
μουσεία του Βατικανό, ένα από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε τις αίθουσες των γλυπτών, των 
χαλιών και των παπύρων, των αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε στη διάσημη Καπέλα Σιστίνα (Capella Sistina), το 
παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, της κατοικίας του Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, του οποίου η 
οροφή ζωγραφίστηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο (Michelangelo). Μετά θα περάσουμε στην Βασιλική του Αγίου 
Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, που θα μας εντυπωσιάσει με τον πλούτο και την επιβλητικότητά της. 
Μεταξύ άλλων, θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου &amp; τον τεράστιο μπρούτζινο άμβωνα που δεσπόζει 
πάνω από τον Παπικό Βωμό, έργο του Μπερνίνι. Κατευθυνόμαστε προς το αεροδρόμιο (CIA) για την πτήση 
επιστροφής.

∆εν περιλαµβάνονται οι φόροι αεροδρόµιων 145€ κατ’ άτοµο
1 προσωπικό αντικείµενο (40x20x25cm) + 1 αποσκευή 20κ. ανά άτοµο
Περιλαµβάνεται πρωϊνό καθηµερινά

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Crowne Plaza 4*
Πάντοβα

Genova 4*
Ρώµη

Πρωϊνό26/10

5 Ηµέρες - 4 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACE

Ένα µπουκάλι κρασί, δύο γυάλινα 
ποτήρια, η καταλληλη γόνδολα και 
µη χάσετε την ευκαιρία να βγείτε 
υπέροχες φωτογραφίες στα κανάλια 
της όµορφης Βενετίας!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

519€ / 559€

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Αεροπορική Εταιρία

Θεσσαλονίκη-Μπέργκαµο
13:40-14:50

Ρώµη-Θεσσαλονίκη
20:40-23:20

Ryan Air

ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΙΠΝΟ ΕΝ ΠΛΩ
Η all-inclusive κρουαζιέρα στη Μεσόγειο με την Celestyal Cruises δεν είναι μόνο μια περιπέτεια σε ρομαντικούς προορισμούς, 
αλλά και ένα συναρπαστικό γαστρονομικό ταξίδι. Η άρτια εκπαιδευμένη ομάδα των σεφ μας ετοιμάζει με αγάπη μια απολαυστική 
ποικιλία από εξαιρετικές συνταγές χρησιμοποιώντας φρέσκα, τοπικά υλικά που προμηθευόμαστε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 
Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια παρουσιάζουμε στους επιβάτες μας την αυθεντική κουζίνα μας και σας προσκαλούμε να γευθείτε τις 
υπέροχες γεύσεις της Μεσογείου, της Ασίας και της Βόρειας Αφρικής. Απολαύστε τρία υγιεινά γεύματα την ημέρα που 
σερβίρονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και δώστε τις παραγγελίες σας για ειδικές διατροφικές απαιτήσεις στο 
προσωπικό μας.
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΟΤΑ
Με το πακέτο απεριόριστων ποτών μπορείτε να απολαύσετε μια ποικιλία από κλασικά ποτά πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Με 
απεριόριστα προνόμια κατανάλωσης αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, μπορείτε να απολαύσετε ελεύθερα τα αγαπημένα 
σας ποτά στα καλαίσθητα σαλόνια μας, γύρω από την πισίνα, θαυμάζοντας το ηλιοβασίλεμα από το κατάστρωμα.
Μπορείτε να διαλέξετε από προσεκτικά επιλεγμένα κλασικά ποτά, όπως μπίρες, τοπικά κρασιά, μη αλκοολούχα κοκτέιλ, 
αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, εξωτικά τσάγια και καφέ, καθώς και μια ειδική ποικιλία από απολαυστικά ελληνικά ποτά.
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΕΝ ΠΛΩ
Το πλούσιο καθημερινό πρόγραμμα ψυχαγωγίας εν πλω υπόσχεται να σας προσφέρει μια διασκεδαστική εμπειρία
κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο πλοίο. Μπορεί μάλιστα να ανακαλύψετε ένα νέο πάθος! Απελευθερώστε τη 
δημιουργικότητά σας και εκτονωθείτε με ένα διαδραστικό μάθημα τέχνης και χειροτεχνίας, μάθετε να χορεύετε συρτάκι, 
καλαματιανό και μπάλο ή παρακολουθήστε μαθήματα ελληνικής γλώσσας και εξασκήστε τις νέες σαςδεξιότητες με τους ντόπιους 
στο επόμενο λιμάνι. Επίσης, σας προσφέρουμε διασκεδαστικές δραστηριότητες όπως μπριτζ και μπίνγκο, γυμναστική και 
αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και μαθήματα Zumba. Και μην χάσετε τις ζωντανές παρουσιάσεις από τον έμπειρο σεφ μας ο 
οποίος σας δείχνει πώς μαγειρεύονται οι λαχταριστές συνταγές από τον μπουφέ και το μενού α λα καρτ.


