
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

ΤΤοοσσκκάάννηη//ΦΦλλωωρρεεννττίίαα  --  ΜΜπποολλόόννιιαα  
  



ΣΣιιέένναα,,  ΣΣαανν  ΤΤζζιιμμιιννιιάάννοο,,  ΠΠίίζζαα,,  ΛΛοούύκκαα    

((ΔΔρρόόμμοοιι  ττοουυ  ΚΚρραασσιιοούύ))  

  

➢ Ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη ΦΦλλωωρρεεννττίίαα και επίσκεψη  

  στην Galleria Uffizzi με επίσημο ξεναγό  

➢ Περιήγηση στην πανέμορφη μεσαιωνική ΣΣιιέένναα  

➢➢  Περιήγηση στο "Μανχάταν της Τοσκάνης", την μεσαιωνική πόλη των κάστρων,   

  το ΣΣαανν  ΤΤζζιιμμιιννιιάάννοο    

➢  Περιήγηση στην ιστορική πόλη της ΠΠίίζζαας με τον περίφημο κεκλιμένο πύργο της  

➢ Περιήγηση στην κουκλίστικη ΛΛοούύκκαα 

➢ Περιήγηση στην γαστριμαργική πρωτεύουσα της Ιταλίας, την  ΜΜπποολλόόννιιαα 

➢ Τέσσερις διανυκτερεύσεις στην Φλωρεντία, σε ξενοδοχείο 4*  

➢ Δύο διανυκτερεύσεις στην Μπολόνια, σε ξενοδοχείο 4* 

➢ Εμπειρότατος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  

 

   



 

 

 
 

1η μέρα: Αθήνα - Μπολόνια - Φλωρεντία 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπολόνια με AEGEAN. Φθάνοντας θα αναχωρήσουμε για την πόλη της 
Αναγέννησης, την υπέροχη Φλωρεντία (Firenze). Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο AMBASCIATORI 4* (www.c-
hotels.it). Στη συνέχεια, με τον αρχηγό μας θα έχουμε την πρώτη μας γνωριμία με την πόλη. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

2η μέρα: Φλωρεντία, Ξενάγηση πόλης και 
Επίσκεψη στην Galleria Uffizi 
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα δούμε τα σημαντικότερα 
αξιοθέατά της, όπως τον επιβλητικό Καθεδρικό 
ναό (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 
πινακοθήκη Ουφίτσι (Galleria degli Uffizi), που 
διαθέτει μία από τις πιο αξιόλογες συλλογές 
αναγεννησιακής τέχνης (Μιχαήλ Άγγελος, 
Τιτσιάνο, Λεονάρντο ντα Βίντσι, Μποττιτσέλλι, 
Καραβάτζιο, Τζιότο, Βερονέζε, Ραφαήλ, Ρέμπραντ, Ρούμπενς, 
Ντύρερ, Γκόγια, Ελ Γκρέκο κ.ά.). Ελεύθερος χρόνος για βόλτες 
στην πόλη ή για ψώνια στην φημισμένη αγορά της. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

3η μέρα: Φλωρεντία - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο - Φλωρεντία   
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη μεσαιωνική Σιένα με τα 
αγέρωχα αρχοντικά, τα στενά καλντερίμια, τις ήσυχες πλατείες 
και τις μαυρισμένες από τον χρόνο 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. Συνεχίζουμε για την πόλη των κάστρων/πύργων, 

http://www.c-hotels.it/
http://www.c-hotels.it/


το Σαν Τζιμινιάνο, το "Μανχάταν της Τοσκάνης". Άφιξη, περιήγηση στην πόλη και χρόνος ελεύθερος για καφέ ή 

γεύμα. Επιστροφή στην Φλωρεντία. Διανυκτέρευση.  
 
4η μέρα: Φλωρεντία, Ελεύθερη μέρα 
Προαιρετική εκδρομή: Δρόμος του Κρασιού ~ Μοντεπουλτσιάνο, Πιέντσα, Μονταλτσίνο 
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της 
πόλης ή για να λάβετε μέρος στην προαιρετική 
μας εκδρομή (έξοδα ατομικά) στον περίφημο 
Δρόμο του Κρασιού: Μοντεπουλτσιάνο, Πιέντσα, 
Μονταλτσίνο.  
 
Περιγραφή προαιρετικής εκδρομής  
Η μέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη στον οινο-
γαστρονομικό πολιτισμό της Τοσκάνης. Πρωινή 
αναχώρηση για το Μοντεπουλτσιάνο 
(Montepulciano), ένα από τα πιο γραφικά 
μεσαιωνικά χωριά της Τοσκάνης, που είναι 
κτισμένο σε υψόμετρο 605 μέτρων και 
περιβάλλεται από τείχη. Φθάνοντας, θα 
περπατήσουμε στον κεντρικό πεζόδρομο Corso 
και στα γύρω στενά δρομάκια, θα δούμε την 
Μεγάλη Πλατεία (Piazza Grande) με το Δημαρχείο 

και άλλα εμβληματικά κτίρια, τον Καθεδρικό ναό 
κ.ά. Η Τοσκάνη φημίζεται για τα εξαιρετικά κρασιά 
της και το συγκεκριμένο χωριό είναι παγκοσμίως 
γνωστό για την παραγωγή ενός από τα καλύτερα 
κρασιά της Ιταλίας, το περίφημο κόκκινο κρασί 
Nobile di Montepulciano, το οποίο θα έχουμε την 
ευκαιρία να δοκιμάσουμε επισκεπτόμενοι κάποιο 
από τα οινοποιεία του. Συνεχίζουμε για την 
πανέμορφη Πιέντσα (Pienza), που θεωρείται ο 
ακρογωνιαίος λίθος της αναγεννησιακής 
πολεοδομίας - ο πάπας Πίος Β´ ήθελε να 
διαμορφώσει την γενέθλια πόλη του σύμφωνα με 
τα ουμανιστικά πρότυπα της εποχής - γι’ αυτό και 
το 1996 συμπεριελήφθη στα μνημεία παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO. Κατά την περιήγησή 
μας στην πόλη θα δούμε την κεντρική πλατεία με 
τον Καθεδρικό ναό, το αριστούργημα του αρχιτέκτονα Μπερνάρντο Ροσελίνο μέγαρο Πικκολόμινι, το Επισκοπικό 
Μέγαρο, το Δημαρχείο κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για να βόλτες και ψώνια - μην παραλείψετε δοκιμάσετε και να 
αγοράσετε το περίφημο τυρί πεκορίνο της Πιέντσα. Η πανέμορφη διαδρομή μας στα μαγευτικά τοπία της Τοσκάνης 
θα μας οδηγήσει σε ένα ακόμα γραφικό χωριό, το Μονταλτσίνο, στα δρομάκια του οποίου θα ανακαλύψουμε 



παραδοσιακά ζαχαροπλαστεία με εκπληκτικά γλυκά, αλλά και τρατορίες, wine bars και enotecas (κάβες), όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε το υπέροχο πολύχρονης παλαίωσης κόκκινο κρασί Brunello di Montalcino. 
Επιστροφή στην Φλωρεντία. Διανυκτέρευση.  

 

5η μέρα: Φλωρεντία - Πίζα - Λούκα - Μπολόνια  
Πρωινή αναχώρηση για την ιστορική πόλης της 
Πίζας με τον ξακουστό κεκλιμένο εξαώροφο πύργο 
της και την πλατεία του Καθεδρικού της ναού, που 
αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO. Άφιξη, περιήγηση στην πόλη και 
συνεχίζουμε για την κουκλίστικη Λούκα με την 
χαρακτηριστική της ρυμοτομία, που περιβάλλεται 
από ισχυρά αμυντικά τείχη. Φθάνοντας, θα 
περπατήσουμε στα γραφικά της σοκάκια με τα 
παλαιά αρχοντικά και την οβάλ πλατεία. 
Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και καφέ και 
αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αιμίλια-
Ρομάνια, την Μπολόνια, την γαστριμαργική 
πρωτεύουσα της Ιταλίας. Η πόλη είναι γνωστή για 
το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης (από 
το 1088), αλλά και τις στοές της, που φθάνουν σε μήκος τα 38 χιλιόμετρα, ανάμεσα στις οποίες και η μακρύτερη στον 
κόσμο στοά του San Luca, μήκους 3,7 χιλιομέτρων με 666 καμάρες. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
MERCURE BOLOGNA CENTRO 4* (www.accor.com). Διανυκτέρευση.  
 
6η μέρα: Μπολόνια, Περιήγηση πόλης   
Πρωινή περιήγηση στην πόλη κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την τεράστια μεσαιωνική πλατεία Piazza 
Maggiore με την βασιλική του Αγίου Πετρόνιου να δεσπόζει στο κέντρο της, το άγαλμα του Ποσειδώνα, το Palazzo del 
Podesta, το Palazzo Re Enzo, το Palazzo D’ Accursio (Δημαρχείο και Βιβλιοθήκη), τους πύργους Asinelli και 
Garisenda κ.ά. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
7η μέρα: Μπολόνια - Αθήνα    
Χρόνος ελεύθερος το πρωί. Το μεσημέρι θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο και θα επιβιβαστούμε στην πτήση για την 
Αθήνα. 
 

  

  

http://www.accor.com/


  

ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς::  •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 

παραλειφθεί κάτι •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας 

 

  

ΑΑννααχχωωρρήήσσεειιςς::  1111,,  2255  ΙΙοουυλλίίοουυ,,  11,,  88,,  1155,,  2222,,  2299  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ      ~~        77  μμέέρρεεςς    
  

  

  

  

  

  
    

  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  

❖ Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN   
 
 
 
 
 
 

 

❖ Έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* 

❖ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  

❖ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο 

πούλμαν  

❖ Ξενάγηση στη Φλωρεντία και στην Galleria Uffizzi με επίσημο ξεναγό  

❖ Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  

❖ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

❖ Φ.Π.Α. 

 
 

ΔΔεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι    

❖ Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι 

καυσίμων, check points, parking, 

φόροι πόλεων, ταξιδιωτική ασφάλεια 

και ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες 

έως 75 ετών:+ € 300 

❖ Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και 

από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN 

(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)  

❖ Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα 

❖ Είσοδοι σε μουσεία, επισκεπτόμενους 

χώρους  

❖ Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.  

Τιμή κατ΄ άτομο   

Δίκλινο 695 

3ο άτομο έως 12 ετών 545 

Μονόκλινο 995 

Οι πτήσεις μας 

1η μέρα A3 682 ΑΘΗΝΑ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ 13:05 - 14:20 

7η μέρα A3 683 ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΑΘΗΝΑ 16:45 - 19:50 


