
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Σε αυτό το ταξίδι θα γνωρίσουμε κάποιες από τις ομορφότερες μεσαιωνικές και αναγεννησιακές 

πόλεις της Ούμπριας και της Τοσκάνης, θα απολαύσουμε εκπληκτικές διαδρομές και τοπία  
και θα γευτούμε εξαιρετικά εδέσματα. 

Στην πανέμορφη Τοσκάνη θα θαυμάσουμε στη γοτθική και μεσαιωνική Σιένα, τις αιώνιες  
παραδόσεις και την καταπληκτική πλατεία σε σχήμα αχιβάδας, στην πόλη Πίζα θα θαυμάσουμε 

 την υπέροχη πλατεία των Θαυμάτων με τον Κεκλιμένο Πύργο, ενώ στο λίκνο της Ιταλικής 
Αναγέννησης  στη Φλωρεντία, μοναδικά έργα τέχνης και αρχιτεκτονικά αριστουργήματα. 

Συνεχίζοντας, θα γνωρίσουμε τη γοητευτική και καταπράσινη Ούμπρια και τις όμορφες, γοητευτικές 
και ατμοσφαιρικές πόλεις της, που είναι όλες μεσαιωνικές. Το Ορβιέτο ξακουστό για τον καθεδρικό 

ναό του, η Περούτζια με τον κοσμοπολίτικο αέρα της λόγω του Πανεπιστημίου για τους ξένους   και η 
περίφημη Ασίζη που αποτελεί και σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο λόγω του Αγίου Φραγκίσκου. 

Να προσθέσουμε και την εξαιρετική εμπειρία στην ημερήσια επίσκεψη, στα μέχρι πριν λίγα χρόνια 
ξεχασμένα πολύχρωμα και γραφικά χωριά των 5 Terre, αλλά και το πανέμορφο Πόρτο Βένερε που 

βρέχονται από την Τυρρηνική θάλασσα, στη ριβιέρα της νότιας Λιγυρίας. 
Θα κλείσουμε με τη σύντομη παραμονή μας στην πάντα όμορφη και Αιώνια Ρώμη. 

  

1η Ημέρα: Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ - ΣΙΕΝΑ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ   
 
Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης  στις 5.30 το πρωί. 
Αναχώρηση για Αθήνα στις 07.35 με Sky Express (GQ381) και άφιξη στις 08.30.  
 
Αναχώρηση από Αθήνα 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 08.00 και πτήση για Ρώμη με τη 
Sky Express (GQ820) στις 10.55. Άφιξη στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης στις 12.00 
ώρα τοπική. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την όμορφη Τοσκάνη.  



 
Κατά τη διαδρομή θα επισκεφθούμε τη μαγική και γοητευτική Σιένα. Χτισμένη πάνω σε 
τρείς λόφους, η πόλη έχει διασώσει τα μεσαιωνικά χαρακτηριστικά της. Κατά την 
περιήγηση μας θα βρεθούμε στην πλατεία Ντουόμο, όπου βρίσκεται ο περίτεχνα 
χτισμένος Καθεδρικός ναός, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Παναγία, με την πλούσια 
εξωτερική και ακόμα πλουσιότερη εσωτερική διακόσμηση.  
 
Συνεχίζοντας  μέσα από τους λιθόστρωτους δρόμους και στενά, θα φτάσουμε στην 
ξακουστή  Πιάτσα ντελ Κάμπο, που για πολλούς είναι η ομορφότερη μεσαιωνική πλατεία 
της Ιταλίας. Είναι δε γνωστή και για τις εντυπωσιακές ιπποδρομίες(il Palio), που γίνονται 
σε αυτήν δύο φορές τον χρόνο, προς τιμήν της Παναγίας. Εδώ ξεχωρίζει το Δημοτικό 
μέγαρο με το πανύψηλο Καμπαναριό του, η Κρήνη της Χαράς, τα μεσαιωνικά μέγαρα που 
την περιστοιχίζουν αλλά και η ίδια η εντυπωσιακή πλατεία που μοιάζει με αχιβάδα. 
Χρόνος ελεύθερος στα υπέροχα πέτρινα στενά της πόλης και μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε, 
με ή χωρίς καφέ, κάποιο σιενέζικο γλυκό όπως ριτσιαρέλο, πανφόρτε ή καβαλούτσι. 
Συνεχίζουμε για τη γραφική λουτρόπολη Μοντεκατίνι  Τέρμε, στην οποία θα 
διανυκτερεύσουμε το πρώτο βράδυ. Άφιξη, τακτοποίηση και διανυκτέρευση. 
 
Σημείωση: Μερικά τυπικά πιάτα της cucina povera της Φλωρεντίας αλλά και του 
Μοντεκατίνι, που είναι απλή και γευστική. Ριμπολίτα (σούπα με πολλά λαχανικά), τζούπα 
ντι φατζιόλι (φασολάδα), παπαρδέλες με ραγού αγριογούρουνου, νιόκι αλ ταρτούφο 
(τρούφα), κροστίνι αλ φέγκατο (φέτες ανάλατου ψωμιού με πάνω πατέ συκωτιού από 
μοσχάρι, κοτόπουλου, χήνας η πάπιας, με βότανα). Μπιστέκα Φιορεντίνα (Το τοπ της 
πόλης στα κρέατα. Μεγάλες και χοντρές βοδινές σιτεμένες  μπριζόλες, που ψήνονται 
ελάχιστα για να είναι τρυφερές), λαμπρεντότο (μοσχαρίσιος πατσάς με αρωματικά βότανα 
και κατά βούληση καυτερό πιπέρι που μπαίνει και σε σάντουιτς), σκιατσιάτα (είδος 
φοκάτσιας που γίνεται σάντουιτς). Για κρασί ασφαλώς κάποιο κόκκινο Κιάντι. 
 
2η Ημέρα: Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 
ΠΙΖΑ - ΛΑ ΣΠΕΤΣΙΑ / CINQUE TERRE (ΠΕΝΤΕ ΓΑΙΕΣ) - ΒΕΡΝΑΤΣΑ - ΠΟΡΤΟΒΕΝΕΡΕ / 
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
 
Πρωινό και αναχωρούμε με κατεύθυνση δυτικά για την Πίζα για να  επισκεφθούμε την 
περίφημη Πλατεία των Θαυμάτων, όπως την ονόμασε ο Ιταλός ποιητής Γκαμπριέλε Ντ’ 
Ανούντσιο. Τα δε θαύματα δεν είναι άλλα, παρά τα τέσσερα μνημεία  ρωμανικού ρυθμού 
που συνυπάρχουν μέσα σ΄ αυτήν, με χαρακτηριστική  αρχιτεκτονική ισορροπία και  
αισθητική αρμονία. Ο Καθεδρικός ναός, το Βαπτιστήριο, το Κοιμητήριο και τέλος, η μεγάλη 
ατραξιόν, ο διάσημος Κεκλιμένος Πύργος, που φαίνεται ότι πάει κόντρα στο φυσικό νόμο 
της βαρύτητας. Αδιαμφισβήτητο σύμβολο της πόλης και ένα από τα σύμβολα όλης της 
Ιταλίας.  
 
Συνεχίζουμε βόρεια για τη Λα Σπέτσια, την πόλη που βρίσκεται στον μυχό  του κόλπου των 
Ποιητών, στη νότια ριβιέρα της περιφέρειας της Λιγυρίας. Απ’ εδώ θα πάρουμε το τρένο 
με το οποίο θα επισκεφθούμε τη Βερνάτσα (25 λεπτά περίπου), το ομορφότερο από τα 



πέντε  πολύχρωμα παραθαλάσσια χωριά, που βρίσκονται στην κοντινή περιοχή των 
Τσίνκουε Τέρε (Πέντε Γαίες).  
 
Η Βερνάτσα είναι διάσημη για την ατμόσφαιρα που τις προσδίδουν τα πολύχρωμα σπίτια, 
τα  στενά δρομάκια, η μικρή πλατεία και το λιμανάκι, η εκκλησία της Αγίας Μαργαρίτας 
της Αντιόχειας, οι ξερολιθιές που στηρίζουν τα αμπέλια και βέβαια το φυσικό περιβάλλον 
στο οποίο βρίσκεται. Από το 1997 τα πέντε χωριά είναι ενταγμένα στο ευρύτερο Εθνικό 
πάρκο της περιοχής και τελούν υπό την προστασία της Ουνέσκο ως Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ελεύθερο χρόνο στα στενά του μικρού αυτού θησαυρού, στις  
υπέροχες εικόνες και τις  τοπικές γεύσεις του. 
 
Επιστρέφοντας στη Λα Σπέτσια θα επισκεφθούμε με το λεωφορείο το υπέροχο 
Πορτοβένερε, που είναι χτισμένο σε μία από τις δύο άκρες του κόλπου των Ποιητών. 
Εντυπωσιακή η πρώτη εικόνα, με τα στενά και ψηλά σπίτια, με κόκκινο και κίτρινο χρώμα, 
που βρίσκονται μπροστά στο λιμάνι και υπέροχα τα εσωτερικά στενά με τα μικρά 
περιποιημένα μαγαζάκια. Στην άκρη του Ακρωτηρίου δεσπόζει η γοτθική εκκλησία του 
Αγίου Πέτρου(13ος αιώνας), ενώ στα κοντινά βράχια βρίσκεται η σπηλιά που σύχναζε ο 
λόρδος Βύρωνας. Στην κορυφή της κωμόπολης δεσπόζει το γενοβέζικο κάστρο των Ντόρια 
(12ος αιώνας).  
 
Ελεύθερος χρόνος και μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε το υπέροχο πέστο βασιλικού που 
κάνουν οι ντόπιοι. Συνεχίζοντας, παίρνουμε τον δρόμο για την  Φλωρεντία, την 
πρωτεύουσα της  Τοσκάνης. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.  
  
3η Ημέρα: Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ  
 
Σήμερα θα αφιερώσουμε την ημέρα, για να γνωρίσουμε την πρωτεύουσα της Τοσκάνης 
και της Αναγέννησης, την πανέμορφη Φλωρεντία. Στην ξενάγηση, θα θαυμάσουμε στο 
θρησκευτικό κέντρο της πόλης, το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη με την ξακουστή Πύλη 
του Παραδείσου, τον Καθεδρικό ναό Σάντα Μαρία ντελ Φιόρε με τον περίφημο Τρούλο 
του Μπρουνελέσκι και βέβαια το πιο κομψό Καμπαναριό της Ιταλίας, το Καμπανίλε, 
υπέροχη δημιουργία του μεγάλου μαέστρου Τζιότο. 
 
Συνεχίζουμε με την κεντρική πλατεία Πιάτσα Ρεπούμπλικα. Εδώ  υπάρχουν κάποια από τα 
ιστορικά καφέ της πόλης και η μεγάλη θριαμβική Αψίδα. Πολύ κοντά βρίσκεται και το 
πολιτικό-διοικητικό κέντρο. Πρόκειται για την πλατεία - μουσείο Πιάτσα ντέλα Σινιορία, με 
το επιβλητικό Παλάτσο Βέκιο, που σήμερα  είναι το Δημαρχείο της πόλης, το  μεγάλο 
Σιντριβάνι του Ποσειδώνα και τη Στοά του Ορκάνια. Η πλατεία, όπως και η στοά, 
φιλοξενούν  αυθεντικά ρωμαϊκά και αναγεννησιακά αγάλματα, αλλά και κάποια 
αντίγραφα, όπως τον Δαβίδ του Μιχαήλ Αγγέλου.  
 
Δίπλα ακριβώς είναι τα Ουφίτσι, τα παλιά γραφεία διοίκησης των Μεδίκων, τα οποία 
φιλοξενούν  την ξακουστή Πινακοθήκη με τα αριστουργήματα της Αναγέννησης. 



Λίγα μέτρα πιο κάτω είναι ο ποταμός Άρνος, ο οποίος διασχίζει την πόλη, την χωρίζει στα 
δύο, αλλά ταυτόχρονα με την παρουσία του την στολίζει και την ομορφαίνει. Εκεί κοντά 
και η πολυφωτογραφημένη γέφυρα του Πόντε Βέκιο. Εδώ και αιώνες «φιλοξενεί»  στη 
ράχη της, μικρά όμορφα μαγαζάκια, που από τα χρόνια των Μεδίκων δημιουργούν και 
εμπορεύονται χρυσά και ασημένια κοσμήματα. 
 
Τέλος ξενάγησης πόλης και υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο. Όσοι επιθυμούν μπορούν να 
ακολουθήσουν την προαιρετική ξενάγηση στην Πινακοθήκη Ουφίτσι που θα ακολουθήσει 
αργότερα (ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 10 άτομα). Διαφορετικά για να γνωρίσετε την 
πόλη καλύτερα, σας προτείνουμε στον ελεύθερο χρόνο, να επισκεφθείτε κάποια εκκλησία,  
βόλτα στα στενά, στα καταστήματα, έναν καφέ, μια σοκολάτα ρόφημα ή ένα ποτήρι 
κόκκινο κρασί Κιάντι στα ιστορικά καφέ Rivoire, Gilli, Paszkowski, Giubbe Rosse και 
Scudieri.  
 
Να μην παραλείψετε και το υπαίθριο παζάρι του Σαν Λορέντζο με τα δερμάτινα. Εκεί κοντά 
είναι και η κλειστή αγορά τροφίμων «Μερκάτο Τσεντράλε», με τα τοπικά προϊόντα αλλά 
και με τις πολλές δυνατότητες φαγητού που έχει, ιδιαίτερα στον πάνω όροφο, ή και έξω 
από αυτήν. Διανυκτέρευση. 
 
4η Ημέρα: Σάββατο 7 Μαΐου   2022 
ΑΣΙΖΗ (ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ) - ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ  
 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την Ασίζη, την πόλη του Αγίου Φραγκίσκου. Μια  από 
τις ομορφότερες μεσαιωνικές πόλεις και ταυτόχρονα σημαντικότατο θρησκευτικό κέντρο 
του δυτικού κόσμου. Η πόλη έμελλε να γίνει το κέντρο ενός θρησκευτικού τάγματος, 
ιδιαίτερα προσηλωμένου και ταγμένου στα ιδανικά της ταπεινότητας, της συγχώρεσης, της 
απλότητας, αλλά και του σεβασμού και της Αγάπης προς όλες τις Θεϊκές Δημιουργίες.  
Είναι κτισμένη στην πλαγιά του όρους Σουμπάζιο και  εντυπωσιάζει με τα τείχη της, τους 
πύργους, τους τρούλους και τα καμπαναριά των εκκλησιών, τους λιθόστρωτους δρόμους, 
τις πέτρινες κατοικίες με τις κεραμοσκεπές και κυρίως την διπλή βασιλική εκκλησία του 
Αγίου Φραγκίσκου, η οποία  είναι διακοσμημένη με εξαιρετικές νωπογραφίες. Ξεχωρίζουν 
αυτές του Τζιότο στην Άνω Βασιλική, με σκηνές από τη ζωή του Αγίου. Πολύ όμορφη και η 
κεντρική πλατεία με τον ρωμαϊκό ναό αφιερωμένο στην Μινέρβα, αλλά και τα μεσαιωνικά 
κτήρια διοίκησης της πόλης.  
 
Στην Ασίζη μάλιστα αυτή την ημέρα ολοκληρώνεται και ο τετραήμερος εορταστικός κύκλος  
του Καλεντιμάτζιο (Calendimaggio). Είναι μια γιορτή που οι απαρχές της χάνονται στα 
βάθη του χρόνου, με στοιχεία σχεδόν αποκλειστικά παγανιστικά. Συμμετέχουν όλοι οι 
κάτοικοι της πόλης, πολλοί μάλιστα ντυμένοι με όμορφες στολές εποχής. Υπάρχουν 
διάφορα τελετουργικά που αποβλέπουν στο να εξυμνήσουν τον ερχομό της Άνοιξης, την 
αναγέννηση της Φύσης, την ανανέωση δηλαδή του κύκλου της ζωής και τη μεγάλη χαρά 
που φέρνει αυτό στους ανθρώπους. (Όλα αυτά, πανδημίας επιτρέποντος. Η γιορτή πάντως 
έχει προγραμματιστεί να γίνει.) 
 



Μετά την περιήγηση και τον ελεύθερο χρόνο, μετάβαση  στην Περούτζια την πρωτεύουσα 
της Ούμπριας. Εδώ θα περπατήσουμε την κεντρική οδό Κόρσο  Βανούτσι με τα όμορφα  
μεσαιωνικά κτήρια. Θα δούμε το εντυπωσιακό μέγαρο των Πριόρι που φιλοξενεί την 
Πινακοθήκη της Ούμπριας, το ωραίο σιντριβάνι Φοντάνα Ματζιόρε, τον Καθεδρικό του Σαν 
Λορέντζο και άλλα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Διανυκτέρευση.  
  
Σημείωση: Τι τρώμε και τι δοκιμάζουμε στην Ούμπρια.  Πολύ καλά αλλαντικά όπως 
καποκόλο, λομπέτο, προσούτο ντι Νόρτσια και τυριά κατσιότα, πεκορίνο  και ότι έχει σχέση 
με την τρούφα, μπρουσκέτες και τορτίνι, ζυμαρικά ανιολότι με σάλτσα – νιόκι σε σάλτσα 
πάπιας- παπαρδέλες με ραγού κουνελιού η αγριόχοιρου – πάστα αλα Νορτσίνα - 
στρανγκότσι η στροτσαπρέτι με τρούφα  - ταλιατέλες με μανιτάρια, αρνί, πορκέτα 
(γουρνοπούλα) ψητή, τόρτα αλ τέστο (αλμυρή φοκάτσια), πίνουμε κρασί Σαγκραντίνο ντι 
Μοντεφάλκο η Τορτζιάνο ρόσο και γλυκαινόμαστε με σοκολατάκια  μπάτσι της Περούτζιας 
ή ροτσιάτα της Ασίζης (με αποξηραμένους καρπούς και φρούτα). 
 
5η Ημέρα: Κυριακή 8 Μαΐου 2022  
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ - ΟΡΒΙΕΤΟ - ΡΩΜΗ 
 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Ρώμη. Κατά τη διαδρομή θα επισκεφθούμε το Ορβιέτο, μια 
γραφική - μεσαιωνική πόλη της Ούμπριας, η οποία είναι χτισμένη πάνω σε λαβικό ύψωμα.  
 
Το Ορβιέτο είναι γνωστό για την θέση του, τη μεσαιωνική  ρυμοτομία και αρχιτεκτονική  
και για το πηγάδι του Αγίου Πατρίκιου (1527-37), ένα θαύμα μηχανικής αν αναλογιστούμε 
μάλιστα την εποχή που έγινε (βάθος 54 μέτρα, διάμετρο 13 μέτρα, 248 σκαλιά που 
οδηγούν στον πυθμένα και 72 παράθυρα για να φωτίζονται αυτά). Κυρίως όμως είναι 
ξακουστό για τον Καθεδρικό του Ναό, μια επιτυχή σύνθεση ρομανικού – γοτθικού ρυθμού, 
με πλούσια και ωραία διακόσμηση. Η εντυπωσιακή πρόσοψη, μοιάζει με τρίπτυχο πίνακα. 
Εδώ η αρχιτεκτονική συναντάει τη γλυπτική, με τα περίοπτα και τα ανάγλυφα, πρόστυπα 
και  έκτυπα, αλλά και με την τέχνη των ψηφιδωτών.  Στο εσωτερικό, ξεχωριστή θέση 
κατέχει στον χώρο της τέχνης, το παρεκκλήσι του Σαν Μπρίτσιο, με την εξαιρετική 
ζωγραφική διακόσμηση του Λούκα Σινιορέλι, την οποία θαύμασε και μελέτησε ο ίδιος ο 
Μιχαήλ Άγγελος. Παρουσιάζει εντυπωσιακές αποκαλυπτικές σκηνές, του ερχομού του 
Αντίχριστου και της ήττας του, αλλά και το τέλος του κόσμου και την Τελική Κρίση, με την 
Άφιξη του Χριστού, ως Μέγιστου πλέον Κριτή.  
 
Λίγος χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ ή ένα τοπικό λευκό ποτήρι κρασί, στα όμορφα 
στενά δρομάκια της πόλης και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ιταλίας, τη  μοναδική  
Ρώμη, κάποτε caput mundi (κέντρο του κόσμου). Άφιξη  στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. 
Λίγη ξεκούραση και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μια  απογευματινή- βραδινή βόλτα 
στο κέντρο της πόλης και στις ξακουστές πλατείες της, για να ζήσουμε για λίγες ώρες, την 
ατμόσφαιρα της Αιώνιας Πόλης. Διανυκτέρευση.  
 
Σημείωση: Προτεινόμενα  τυπικά ρωμαϊκά  πιάτα: Μπουκατίνι αλ’ αματριτσιάνα, σπαγγέτι 
καρμπονάρα, ριγκατόνι αλα γκρίτσια (ορφανή από αυγό καρμπονάρα), τοναρέλι κάτσιο ε 
πέπε (φρέσκα ζυμαρικά με σάλτσα λειωμένου πρόβειου τυριού και φρεσκοτριμμένο μαύρο 



πιπέρι), κόντα αλά βατσινάρα (βοδινή ουρά σε κόκκινη σάλτσα), σαλτιμπόκα αλά ρομάνα 
(λεπτή μοσχαρίσια μπριζόλα με προσούτο), καρτσιόφι αλά τζιουντία (τηγανιτές αγκινάρες). 
Τοπικό κρασί από Φρασκάτι ή από Καστέλι Ρομάνι. 
  
6η Ημέρα: Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 
ΡΩΜΗ - ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ / ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και check out. Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης στις 10.00  
 
Πτήσεις Επιστροφής 
Αναχώρηση προς Αθήνα με Sky Express (GQ821), στις 13.00 με άφιξη στο Ελευθέριος 
Βενιζέλος στις 15.55. Συνεχίζουμε με πτήση προς Θεσσαλονίκη στις 18.35 με άφιξη στην 
συμπρωτεύουσα στις 19.30. 
 
Αν και o περισσότερος κόσμος αυτό το αρχιτεκτονικό θαύμα των  
CINQUE TERRE  
στην Ιταλία το επισκέπτεται το καλοκαίρι, η ανοιξιάτικη γοητεία του είναι απλά ανεπανάληπτη.   

Το περίφημο συγκρότημα των Cinque Terre, των Πέντε Γαιών, είναι ένα εκτός πάσης περιγραφής 
αρχιτεκτονικό θαύμα, με τρομερά γραφικό ιταλικό χρώμα, στην Ριβιέρα της Λιγυρίας. Πολύ κοντά 
στο αεροδρόμιο της Πίζας και της Γένοβας, σας περιμένει ένας μυστικός παράδεισος! 

 
 

 
 

 
 

Κρατήσεις με προκαταβολή €250 το άτομο 
***ΕΩΣ ΚΑΙ 3 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ με ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ*** 

 

Ηράκλειο +€80 χρέωση ανά άτομο 
Χανιά +€80 χρέωση ανά άτομο 

Αλεξανδρούπολη +€80 χρέωση ανά άτομο 
Ρόδος +€80 χρέωση ανά άτομο 

Κύπρος +€120 χρέωση ανά άτομο 
 
 

www.roundtravel.com 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

www.roundtravel.com


• Αεροπορικά εισιτήρια με τη Sky Express με επιστροφή, Αθήνα-Ρώμη-Αθήνα. 

• Φόροι αεροδρομίων 

• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 αστέρων: (1) Μοντεκατίνι, (2) στη 
Φλωρεντία, (1) στην Περούτζια και (1)Ρώμη.  

• Εισιτήρια τρένου για Βερνάτσα με επιστροφή(Cinque Terre). 

• Πρωινό σε μπουφέ  καθημερινά στα ξενοδοχεία. 

• Μεταφορές με σύγχρονο κλιματιζόμενο πούλμαν. 

• Έμπειρος αρχηγός – συνοδός (Κος Γιάννης Λουκάς).  

• Τοπικός ξεναγός στη Φλωρεντία.  

• Φόροι εισόδου λεωφορείου εντός πόλεων (check Point), Parking.   

• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α.  
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Εισιτήρια σε αρχ. χώρους, μουσεία, αρχ. θέατρα, εκκλησίες και όπου αλλού ζητείται. 

• Σε κάποιους επισκεπτόμενους χώρους απαιτείται η χρήση ακουστικών με κόστος 2€.  

• Γεύματα εντός και εκτός ξενοδοχείου.  

• Δημοτικός Φόρος πληρωτέος απ’ ευθείας στα ξενοδοχεία (σύνολο €23). 

• Προαιρετική Ασφάλεια Covid-19 (€15). 

• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά / Όπου και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό. 

• INTERAMERICAN Ασφάλεια Covid-19. Ενημερώστε μας πριν την έναρξη του ταξιδιού, αν 
επιθυμείτε την εν λόγω ασφάλιση με κόστος €15. Για περισσότερες λεπτομέρειες 
επικοινωνήστε μαζί μας. 

 
 
 
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ  

• Πινακοθήκη Ουφίτσι: €30 οι ενήλικες (από 1/3 έως 31/10  €40), €20 από 18 έως 25  ετών, 
€15 κάτω των 18 ετών (Η τιμή περιλαμβάνει εισιτήριο + προκράτηση + ακουστικά + 
ξενάγηση).  Σημείωση: Όσοι ενδιαφέρονται για την ξενάγηση στην Πινακοθήκη Ουφίτσι, θα 
πρέπει να το δηλώσουν-πληρώσουν τουλάχιστον 15 ημέρες πριν, για την έγκαιρη 
προαγορά των εισιτηρίων από το γραφείο. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν είναι 
εγγυημένη η εύρεση εισιτηρίων.  

• Σημείωση: Απαιτούνται ταυτότητα, διαβατήριο ή φοιτητική ταυτότητα για όλα τα 
μειωμένα και δωρεάν εισιτήρια. 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

• H ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ / ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ. 

• Στους αρχαιολογικούς χώρους, είναι πιθανόν η ξενάγηση να γίνει με  χρήση ακουστικών με 
κόστος €2. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του γκρουπ.  

• Κάποιες φορές, που φιλοξενούνται  περιοδικές εκθέσεις εντός των επισκέψιμων χώρων, το 
κόστος του εισιτήριου  ανεβαίνει  €3-€5.  

• Τα ωράρια/τιμές ισχύουν ως έχουν αν και υπάρχει η πιθανότητα κάποιας αλλαγής.    

• Καλό παπούτσι για περπάτημα, νερό, καπέλο ή ομπρέλα (ανάλογα την εποχή).  

• Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει, χωρίς όμως να παραληφθεί κάτι. 

• Μία εβδομάδα πριν την αναχώρηση θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για το ταξίδι. 


