26/11/2019 ΜΙΝΟΑΝ 19:00 PATRA – ANCONA
01/12/2019 MINOAN 18:30 ANCONA – PATRA
7 ΗΜΕΡΟ ΟΔΙΚΟ με διανυκτέρευση Μοντεκατίνι (περιοχή Φλωρεντίας) και στην
ευρύτερη περιοχή Βενετίας-Βερόνας
1η ημέρα 26/11 : ΣΧΟΛΕΙΟ – ΠΑΤΡΑ – ΕΝ ΠΛΩ
Αναχώρηση για την Πάτρα .Άφιξη και επιβίβαση στο πλοίο με προορισμό την Ανκόνα.
Αναχώρηση πλοίου MYKONOS PALACE στις 19:00 Διανυκτέρευση εν πλω .
2η ημέρα 27/11 : ΑΝΚΟΝΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρωινό στο πλοίο και άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνας στις 16:00 .Αναχώρηση μέσω μιας
όμορφης διαδρομής για την Φλωρεντία, με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ Φλωρεντίας ,στο
Μοντεκατινι , δείπνο, διανυκτέρευση .
3η ημέρα 28/11: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ξενάγηση)-ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρόγευμα και ξενάγηση στην πάλη της Αναγέννησης .Θα γνωρίσετε από κοντά την Πιάτσα
ντελα Σινιορία, την εκκλησία της Σαντα Κρότσε με τους τάφους των επιφανών Φλωρεντινών
όπως του Μιχαήλ Αγγέλου και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκκιο και την ιστορική πλατεία του
Καθεδρικού Ναού με το καμπαναριό, την Παναγία του Άνθους και το ιστορικό Βαπτιστήριο .
Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε το σπίτι του Δάντη, του κορυφαίου ποιητή της ιταλικής
γλώσσας .Δεν θα παραλείψουμε να επισκεφτούμε την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα με τα
ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την αψίδα της Ελευθερίας. Αναχώρηση για την περιοχή
της Βενετίας ,τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ,δείπνο διανυκτέρευση
4η ημέρα 29/11: ΒΕΝΕΤΙΑ ( ξενάγηση )
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ξενάγηση της πόλης των 1000 καναλιών. Άφιξη και
μεταφορά με βαπορέττο (ναυτική συγκοινωνία) στο ιστορικό κέντρο της Γαληνοτάτης για την
ξενάγησή μας. Θα ξεκινήσουμε από το νησάκι του Αγίου Μάρκου, ένα από τα 118 νησάκια που
αποτελούν τη Βενετία και συνδέονται από περίπου 400 γέφυρες. Η πλατεία του Αγίου Μάρκου
έχει χαρακτηριστεί από τον Δάντη ως το ωραιότερο σαλόνι του κόσμου. Εδώ θα δούμε τα
‘παλαιά’ και ‘νέα κυβερνεία’ και την ‘Ναπολεόντεια πτέρυγα’, τον πύργο του ρολογιού,
φημισμένο για τους Μόρι (τα μπρούτζινα αγάλματα που χτυπούν τις ώρες), την έξοχη
βυζαντινή βασιλική του Αγίου Μάρκου, και δίπλα το περίφημο παλάτι των Δόγηδων και την
γέφυρα των στεναγμών. Θα επισκεφτούμε την ελληνική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
Μπορείτε να θαυμάσετε τη θέα προς τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, , το νησί του Lido στο
βάθος, την Santa Maria della Salute και το Canal Grande, το διάσημο κανάλι που αποτελεί το
βασικό πέρασμα για τις ναυτικές συγκοινωνίες και να θαυμάσετε από εκεί τα ιδιαίτερα
Βενετσιάνικα οικοδομήματα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα 30/11: ΒΕΝΕΤΙΑ – ΒΕΡΟΝΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Μετά το πρωινό άμεση αναχώρηση στις 09:30 για την συμμετοχή μας στο Συνέδριο στις
10:00. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Βερόνα, την πόλη που ο Σαίξπηρ επέλεξε - όχι τυχαία
- για σκηνικό του γνωστού έργου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα»,. θα θαυμάσουμε τη ρωμαϊκή Αρένα,
τις όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι και το αρχοντικό των Καπουλέτων, με το –
από πολλούς –αμφισβητούμενο (που έξυπνα οι Βερονέζοι ονόμασαν) «μπαλκόνι της
Ιουλιέτας». Επιστροφή στην Βενετία. Δείπνο ,διανυκτέρευση.

6η ημέρα 01/12 : ΒΕΝΕΤΙΑ-(ΠΑΝΤΟΒΑ ή ΡΑΒΕΝΝΑ ή ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ) – ΑΝΚΟΝΑ – ΕΝ ΠΛΩ
Αναχώρηση μετά το πρωινό στις 08:00 με ενδιάμεση στάση σε μια από τις αναφερόμενες
πόλεις. Στην συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για την Ελλάδα. Αναχώρηση πλοίου
CRUISE EUROPA στις 18:30

7η ημέρα 02/12 : ΠΑΤΡΑ - ΣΧΟΛΕΙΟ
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας 17:00 και αναχώρηση για το σχολείο μας. Άφιξη στο χώρο του
σχολείου περίπου 20:30. Τέλος εκδρομής

Σημείωση: Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. Υπάρχει περίπτωση αλλαγής στις
μέρες και ώρες επισκέψεων κατά την παραμονή στο Βενετία χωρίς παραλείψεις.
Βρισκόμαστε σε αναμονή ενημέρωσης από την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου για τις
ακριβείς ώρες παρουσίαση σας στο συνέδριο.

