ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ – ΠΑΝΤΟΒΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

6 ΗΜΕΡΕΣ

1η μέρα, Αθήνα – Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Ανκόνα: Αναχώρηση για την Πάτρα με ενδιάμεση στάση. Άφιξη, επιβίβαση στο
πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για Ανκόνα. Κατά την μίνι κρουαζιέρα μας απολαύστε τις ανέσεις του
πλοίου, γλεντήστε στη ντίσκο ή γευθείτε τις σπεσιαλιτέ του σεφ σε ένα από τα εστιατόρια. Διανυκτέρευση εν πλω .
2η μέρα, Ανκόνα – Φλωρεντία: Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για την Φλωρεντία μέσω Μπολόνιας. Άφιξη στο
ξενοδοχείο μας στην ευρύτερη περιοχή, τακτοποίηση στα δωμάτια διανυκτέρευση.
3η μέρα, Φλωρεντία (ξενάγηση) - Βενετία : Μετά το πρωινό αναχώρηση για να γνωρίσουμε την πόλη της αναγέννησης με το
μεγαλοπρεπές Ντουόμο, το Βαπτιστήριο, ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής με μπρούντζινες πόρτες και μωσαϊκά, την Πιάτσα Ντε Λα
Σενιόρα, το Παλάτσο Βέκιο, τη Λότζια, την Πόντε Βέκιο, την εκκλησία Σάντα Κρότσε, που βρίσκεται στην ομώνυμη πλατεία,
είναι μερικά από τα έργα τέχνης της Φλωρεντίας. Στην υπαίθρια αγορά Πορσελίνο θα βρείτε χαρακτηριστικά ψάθινα
φλωρεντιανά, χειροποίητα κεντήματα, δερμάτινα, ξύλινα αντικείμενα. Κατόπιν αναχώρηση για την Βενετία ή Πάντοβα άφιξη
στο ξενοδοχείο μας στην ευρύτερη περιοχή, και διανυκτέρευση. Το βράδυ προαιρετική βόλτα στην φωταγωγημένη Βενετία.
4η μέρα, Βενετία (ξενάγηση) – Καρναβάλι (The flight of the angel & Best mask contest): Μετά το πρωινό αναχώρηση
για την πόλη των Δόγηδων και των καναλιών που έχει την τιμητική της σήμερα. Μεταφορά με το βαπορέτο (έξοδα ατομικά)
στο ιστορικό κέντρο της πόλης, την πλατεία Αγίου Μάρκου όπου θα αρχίσουμε την ξενάγηση μας. Θα δούμε τον επιβλητικό
Ναό του Αγίου Μάρκου, το Παλάτι των Δόγηδων, τη Γέφυρα των Στεναγμών, τον Πύργο του Ωρολογίου, το Καμπανίλε, την
Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγ. Γεωργίου και θα καταλήξουμε σε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Το υπόλοιπο
της ημέρας είναι ελεύθερο για να απολαύσουμε το καρναβάλι και τις περισσότερες εκδηλώσεις με επίκεντρο την πλατεία του
Αγίου Μάρκου ή για μια ρομαντική βόλτα με γόνδολα στα κανάλια της μοναδικής Βενετίας. Θα βρεθούμε στη καρδιά της
πόλης, όπου πλήθος διαφορετικών εκδηλώσεων μας περιμένουν. Θα χαρούμε την εύθυμη ατμόσφαιρα και τους υπέροχα και
πολύ προσεγμένα μεταμφιεσμένους που κινούνται στα γραφικά στενά της φαντασμαγορικά στολισμένης κεντρικής πλατείας .
Ιπτάμενοι Άγγελοι (The flight of the angel)που πέφτουν από το καμπαναριό στην περίφημη πλατεία του Αγίου Μάρκου,
μασκαραμένοι στο εμβληματικό καφέ «Florian», διαγωνισμοί για την καλύτερη μάσκα(Best mask contest) και πολύχρωμες
αποκριάτικες γόνδολες. Το σκηνικό και εφέτος στο θρυλικό Καρναβάλι της Βενετίας θα είναι αξέχαστο. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.
5η μέρα, Πάντοβα - Ανκόνα : Μετά το πρωινό αναχώρηση για την πόλη της Πάντοβα, την αρχαιότερη πόλη της βόρειας
Ιταλίας. Θα επισκεφθούμε την μεγαλύτερη πλατεία Prato della Valle, μια ελλειπτική πλατεία με τα 78 αγάλματα, την
εκκλησία του San Antonio, του 13ου αιώνα (τόπος αναπαύσεως του Αγίου Αντωνίου). Κατόπιν αναχώρηση για το λιμάνι της
Ανκόνα, επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους . Διανυκτέρευση εν πλω.
6η μέρα, Ανκόνα – Ηγουμενίτσα - Πάτρα – Αθήνα: Άφιξη στην Πάτρα επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την Αθήνα,
γοητευμένοι από την πληθώρα των εντυπώσεων του ταξιδιού .
Λίγα λόγια για το καρναβάλι της Βενετίας : Το Καρναβάλι της Βενετίας δημιουργήθηκε ως μια μέρα διακοπών την τελευταία ημέρα πριν τη
Σαρακοστή κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα. Παρά το γεγονός ότι το Βενετσιάνικο Καρναβάλι σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής,
παραδοσιακά ήταν μια νύχτα ακολασίας, πιοτού, που καλύπτονταν από κοστούμια και μάσκες. Το Καρναβάλι της Βενετίας προσελκύει
επισκέπτες από όλο τον κόσμο. The flight of the angel: ( Η πτήση του αγγέλου)είναι μια εκδήλωση που συνήθως πραγματοποιείται την
πέμπτη μέρα του Καρναβαλιού και έχει τις ρίζες της λόγω ενός γεγονότος που συνέβη στα μέσα του 16ου αιώνα. Στα χρόνια αυτά, κατά τη
διάρκεια διάφορων εκδηλώσεων, ένας Τούρκος ακροβάτης έκανε κάτι που ενθουσίασε τους Ενετούς. Με τη μοναδική βοήθεια ενός πόλου,
περπατούσε σε σχοινί στην κορυφή του Πύργου του Αγίου Μάρκου και εκείνος έπεσε εσκεμμένα χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα, ως φόρο
τιμής στον Δόγη .Η εκδήλωση άλλαξε το όνομά της και έγινε "Η πτήση του Τούρκου", πραγματοποιήθηκε κάθε χρόνο με διάφορες αλλαγές,
πρώτα μόνο από επαγγελματίες ακροβάτες και πρόσφατα από κοινούς ανθρώπους που ήθελαν να δείξουν την ικανότητά τους και τη
γενναιότητά τους. Best mask contest: Ο διαγωνισμός για την καλύτερη μάσκα γίνεται καθημερινά στη περίοδο του καρναβαλιού με
απόγειο την τελευταία μέρα του όπου όλοι οι νικητές κρίνονται για το ποιος είναι καλυτέρα μασκαρεμένος. Μπορούν να λάβουν όλοι μέρος
ανεξάρτητου ηλικίας συμπληρώνοντας απλά μια διαδικτυακή φόρμα.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 359€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :

➢ Μεταφορές/Περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
➢ 4/κλίνες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με μπάνιο, wc
➢ Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ή 3*Sup. , με πρωινό
➢ Αρχηγός/συνοδός , Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Φ.Π.Α
➢ Λιμενικά τέλη, διόδια
➢ EARLY BOOKING:ΔΩΡΟ ΔΙΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΒ2 (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ)
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ +90 €

➢
➢
➢
➢
➢

Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεματικά πάρκα και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Checkpoint 20€
Βαπορέτο Βενετίας, Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Δίκλινη εξωτερική Καμπίνα Α2 + 70 €

