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((ΣΣιιέένναα,,  ΣΣαανν  ΤΤζζιιμμιιννιιάάννοο))    



  

 
 
 
 
 

  

  

 

➢ Πτήσεις με ITA ( Ex. ALITALIA ) για Φλωρεντία μέσω Ρώμης 

➢ Ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία με επίσημο ξεναγό  

➢ Δυνατότητα επίσκεψης στην πανέμορφη μεσαιωνική Σιένα και στο "Μανχάταν της 

Τοσκάνης", την μεσαιωνική πόλη των κάστρων, το Σαν Τζιμινιάνο  

➢ Τρεις διανυκτερεύσεις στην Φλωρεντία, σε ξενοδοχείο 4*  

➢ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  

➢ Εμπειρότατος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  
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1η μέρα: Αθήνα - Φλωρεντία, Ξενάγηση  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με 
ITA (ex. ALITALIA) για την πρωτεύουσα 
της Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία 
(Firenze) μέσω Ρώμης. Άφιξη και 
ξενάγηση στην πόλη της Αναγέννησης, 
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. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο AMSBASCIATORI 4* 
(www.hotelambasciatori.net), που 
βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία για τις 
εξορμήσεις μας στην πόλη. Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: Φλωρεντία, Ελεύθερη μέρα  

http://www.hotelambasciatori.net/


Ελεύθερη μέρα για βόλτες στην πόλη ή για ψώνια στην φημισμένη αγορά της. Διανυκτέρευση. 
 

3η μέρα: Φλωρεντία, Ελεύθερη μέρα,  
Προαιρετική εκδρομή: Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο  
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης ή για να λάβετε μέρος στην προαιρετική μας εκδρομή (έξοδα 
ατομικά) στη  Σιένα και το Σαν Τζιμινιάνο   
 

Περιγραφή Προαιρετικής Εκδρομής 
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 τη πόλη των 
κάστρων/πύργων, το Σαν 
Τζιμινιάνο, το "Μανχάταν της 
Τοσκάνης". Άφιξη, περιήγηση 
στην πόλη και χρόνος 
ελεύθερος για καφέ η γεύμα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

4η μέρα: Φλωρεντία - Αθήνα   



Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.  
 

ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς    

❖ Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 

κάτι από τα αναγραφόμενα   

❖ Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

 

ΑΑννααχχωωρρήήσσεειιςς::  11,,  1177  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ        ~~        44  μμέέρρεεςς    

  

  
      

                      
 

  

 

  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  

❖ Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΑΘΗΝΑ με ΙΤΑ ( Ex. ALITALIA ) μέσω ενδιάμεσου σταθμού   
 

❖ Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο AMSBASCIATORI 4* 

❖ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  

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

πούλμαν  

❖ Ξενάγηση στην Φλωρεντία  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: € 250 

❖   Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  

❖ Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.   

 

Τιμή κατ΄ άτομο   

Δίκλινο   395 

3ο άτομο έως 12 ετών   345 

Μονόκλινο   495 



ΠΠττήήσσεειιςς  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς        
 

 

 

AZ 01/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΡΩΜΗ AZ 717 06:00 - 07:10 04/12/2022 ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΡΩΜΗ AZ 1678 11:10 - 12:00 

    ΡΩΜΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ AZ 1675 09:30 - 10:25   ΡΩΜΗ ΑΘΗΝΑ AZ 718 15:40 - 18:25 

AZ 17/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΡΩΜΗ AZ 717 06:00 - 07:10 20/12/2022 ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΡΩΜΗ AZ 1678 11:10 - 12:00 

    ΡΩΜΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ AZ 1675 09:30 - 10:25   ΡΩΜΗ ΑΘΗΝΑ AZ 718 15:40 - 18:25 
 

 

 


