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ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΣΙΑ   
5 θμζρεσ  

 
 

Φλωρεντία, ιζνα, Πίηα, Λοφκα, Ρϊμθ, Μουςεία Βατικανοφ 

Αναχωριςεισ :                      24 &  28  Δεκεμβρίου ‘19    

                                                           02 Ιανουαρίου’20  

1θ μζρα : ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ - ΙΕΝΑ – ΦΛΩΡΕΝΣΙΑ    

Συγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ για τθν πρωτεφουςα τθσ Ιταλίασ, τθ ϊμθ. Άφιξθ, Επιβίβαςθ ςτο 

ποφλμαν και αναχϊρθςθ για τθν Σιζνα. Ζντεκα δρόμοι οδθγοφν ςτθν πανζμορφθ κεντρικι πλατεία Ριάτςα ντελ 

Κάμπο, όπου δεςπόηει το μεςαιωνικό Δθμαρχείο. Στθν περιιγθςι μασ ςτα γραφικά καλντερίμια τθσ πόλθσ, κα 

καυμάςουμε τα μεςαιωνικά αρχοντικά, τισ εκκλθςιζσ και τον Κακεδρικό Ναό, αφιερωμζνο ςτθν Κοίμθςθ τθσ 

Θεοτόκου, ο οποίοσ κεωρείται ζνα από τα ςθμαντικότερα ζργα τζχνθσ ςε ολόκλθρθ τθν Ιταλία. Αργά το 

απόγευμα άφιξθ ςτθ Φλωρεντία, μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Χρόνοσ ςτθ διάκεςθ ςασ για μία 

πρϊτθ γνωριμία με τθν πόλθ.  Διανυκτζρευςθ.  

2θ μζρα:  ΦΛΩΡΕΝΣΙΑ  

Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και ξενάγθςθ ςτθ γενζτειρα τθσ ιταλικισ Αναγζννθςθσ, πόλθ τθσ τζχνθσ και τθσ αιςκθτικισ, 

που ζχει ανακθρυχτεί Μνθμείο Ραγκόςμιασ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO. Στθν πανοραμικι ξενάγθςθ μασ, 

κα δοφμε τθν Ριάτςα Σαν Τηιοβάνι με το Βαπτιςτιριο του Αγίου Ιωάννθ και τον αναγεννθςιακό Κακεδρικό Ναό, τθ 
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Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφθμο τροφλο του Μπρουνελζςκι. Συνεχίηοντασ, κα κατζβουμε ωσ τθν Ριάτςα 

ντε λα Σινιορία, που ςτολίηει το ςιντριβάνι του Ροςειδϊνα και αντίγραφο του αγάλματοσ του Δαβίδ του Μιχαιλ 

Άγγελου. Εδϊ βρίςκεται το Ραλάτςο Βζκιο, που ςτεγάηει ςιμερα το Δθμαρχείο τθσ πόλθσ, και θ Λότηα με αγάλματα 

ςπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτϊν. Συνεχίηουμε για τθν περίφθμθ Ρινακοκικθ Ουφίτςι, (εξωτερικι επίςκεψθ) τθν 

ξακουςτι και πολυφωτογραφθμζνθ γζφυρα Ρόντε Βζκιο με τα αμζτρθτα κοςμθματοπωλεία, και τθν Ριάτςα 

εποφμπλικα, μία από τισ κεντρικότερεσ πλατείεσ τθσ Φλωρεντίασ, με τθ χαρακτθριςτικι αψίδα Αρκόνε και τα 

ιςτορικά καφζ Gilli και Paszkowski. Χρόνοσ ελεφκεροσ για επίςκεψθ ςτθν αγορά του Σαν Λορζντηο ι επίςκεψθ ςτο 

Ραλάτςο Ρίττι, τθν πολυτελι κατοικία των Μεδίκων. Επιςτροφι το μεςθμζρι ςτο ξενοδοχείο και απόγευμα 

ελζυκερο. Διανυκτζρευςθ.  

3θ μζρα: ΦΛΩΡΕΝΣΙΑ – ΛΟΤΚΑ   – ΠΙΖΑ  – ΡΩΜΗ    

Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ   για τθ μεςαιωνικι Λοφκα, γενζτειρα του Τηιάκομο Ρουτςίνι. Ρανοραμικι 

περιιγθςθ ςτο ιςτορικό κζντροσ τθσ και αναχϊρθςθ για τθν ιςτορικι πόλθ τθσ Ρίηασ με τα μεςαιωνικά τείχθ 

και τον ξακουςτό Κεκλιμζνο Ρφργο τθσ, καμπαναριό του Κακεδρικοφ Ναοφ τθσ πόλθσ, που βρίςκονται μζςα 

ςτο «Ρεδίο των Θαυμάτων», μαηί με το Βαπτιςτιριο και το μνθμειακό κοιμθτιριο Κάμπο Σάντο. Αργά το 

απόγευμα άφιξθ ςτθν ϊμθ. Μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ.  

4θ μζρα:  ΡΩΜΗ  (ξενάγθςθ πόλθσ)  

Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο.. Η ξενάγθςι μασ ςτθν «Αιϊνια Ρόλθ» κ’ αρχίςει με το Κολοςςαίο, το μεγαλφτερο 

ςωηόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφικζατρο του κόςμου, και τθν αψίδα του Μεγάλου Κωνςταντίνου. Ρερνϊντασ 

από τθν Οδό των Αυτοκρατορικϊν Αγορϊν ςτθν καρδιά τθσ αρχαίασ ϊμθσ, κα φτάςουμε ςτον λόφο του 

Καπιτωλίου και ςτθν Ριάτςα Βενζτςια με το ογκϊδεσ μνθμείο αφιερωμζνο ςτον Βίκτωρα Εμμανουιλ Βϋ, τον 

πρϊτο βαςιλιά τθσ ενωμζνθσ Ιταλίασ, ςτο οποίο βρίςκεται και το μνθμείο του Άγνωςτου Στρατιϊτθ, ςτθ 

φθμιςμζνθ Φοντάνα Ντι Τρζβι και τζλοσ ςτθν πολφβουθ Ριάτςα ντι Σπάνια. Στθ ςυνζχεια κα περάςουμε από  

το Βατικανό το μικρότερο κρατίδιο του κόςμου που βρίςκεται θ Βαςιλικι του Αγίου Ρζτρου, θ μεγαλφτερθ 

εκκλθςία τθσ χριςτιανοςφνθσ. Επιςτροφι το μεςθμζρι ςτο ξενοδοχείο και  απόγευμα  ελεφκερο.  

Διανυκτζρευςθ. 

5θ μζρα: ΡΩΜΗ – ΜΟΤΕΙΑ ΒΑΣΙΚΑΝΟΤ – ΑΘΗΝΑ  

Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Επίςκεψθ ςτο ανεξάρτθτο κρατίδιο του Βατικανοφ, για να ξεναγθκοφμε ςτα περίφθμα 

μουςεία του, με εκκζματα που περιλαμβάνουν διάςθμα αγάλματα του αρχαίου κόςμου και τθσ Αναγζννθςθσ, 

όπωσ το ςφμπλεγμα του Λαοκόωντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντζρε, ζργα των Τηιότο, αφαιλ, Ντα Βίντςι, 

Καραβάτηιο κ.ά. Ρερνϊντασ από τουσ περίφθμουσ Διαδρόμουσ των Κθροπθγίων, των Ταπιςερί, των 

Γεωγραφικϊν Χαρτϊν και τισ Αίκουςεσ με τισ νωπογραφίεσ του αφαιλ, κα καταλιξουμε ςτθν Καπζλα Σιςτίνα 

με τθ κρυλικι οροφι ηωγραφιςμζνθ από τον Μιχαιλ Άγγελο. Ακολοφκωσ, κα περάςουμε ςτθ μεγαλόπρεπθ 

Βαςιλικι του Αγίου Ρζτρου, τθ μεγαλφτερθ εκκλθςία του κόςμου, χτιςμζνθ πάνω ςτον τάφο του Αποςτόλου 

Ρζτρου, όπου μεταξφ των άλλων κα δοφμε τθν Ριετά του Μιχαιλ Άγγελου και το κιβϊριο που δεςπόηει πάνω 

από τον παπικό βωμό, ζργο του Μπερνίνι.  Χρόνοσ ελεφκεροσ ωσ τθν ϊρα που κα μεταφερκοφμε ςτο 

αεροδρόμιο τθσ ϊμθσ για τθν πτιςθ τθσ επιςτροφισ μασ  ςτθν Ακινα. 

 

Για τθν ξενάγθςθ ςτα Μουςεία Βατικανοφ κα πρζπει πριν τθν αναχϊρθςθ ςασ να δθλϊςετε ςυμμετοχι και 

να προπλθρϊςετε το κόςτοσ ειςόδου (28€ για τουσ ενιλικζσ και 20€ για παιδιά μζχρι 18 ετϊν). Τποχρεωτικι 
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κράτθςθ και προπλθρωμι ειςόδου 15 μζρεσ πριν τθν επίςκεψθ. ε άλλθ περίπτωςθ δεν υπάρχει 

δυνατότθτα να εξαςφαλίςουμε τθν είςοδόσ ςασ ςτα Μουςεία του Βατικανοφ.   

 

                                                        24/12 &  02/01                             28/12  

Σιμι κατ’ άτομο ςε δίκλινο             495€                                         545€                                          

Σιμι ςε μονόκλινο                             635€                                         695€                                          

Παιδικό (μζχρι 12 ετϊν)                   425€                                         475€                                          

Φόροι αεροδρομίων                         175€                                         175€                                          

& Check point 

 

θμειϊςεισ :  

Για τουσ επιβάτεσ που ταξιδεφουν με τθν Aegean Airlines και επικυμοφν να ταξιδζψουν με εςωτερικζσ πτιςεισ 

το επιπλζον κόςτοσ είναι:  

Από/προσ Θεςςαλονίκθ  από 70€ ζωσ 90€,  & Από/προσ υπόλοιπα αεροδρόμια από 120€ ζωσ  140€.    

 

Περιλαμβάνονται:  

 Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ Ακινα – ϊμθ – Ακινα με  Aegean Airlines.  

 Διαμονι ςτα επιγνμζνα ξενοδοχείο  Albani 4* ςτθ ϊμθ & Grand Hotel Mediterraneo 4* ςτθ Φλωρεντία. 

 Ρρωινό μπουφζ κακθμερινά.  

 Ρεριθγιςεισ, εκδρομζσ, ξεναγιςεισ, όπωσ αναφζρονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ.  

 Μεταφορζσ, μετακινιςεισ με πολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ. 

 Τοπικόσ ξεναγόσ  ςτα Μουςεία Βατικανοφ.  

 Ζμπειροσ τοπικόσ ελλθνόφωνοσ αρχθγόσ/ξεναγόσ. 

 Φ.Ρ.Α.  

 Αςφάλεια αςτικισ/επαγγελματικισ ευκφνθσ.  

 Μια χειραποςκευι μζχρι 8 κιλά  

 Μια βαλίτςα μζχρι 23 κιλά  
 

 

Δεν περιλαμβάνονται:  

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυςίμων . 

 Είςοδοι ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και γενικά όπου απαιτείται.  

 Είςοδοσ ςτα  μουςεία του Βατικανοφ.  

 Πτι αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο. 

 Δθμοτικοί φόροι  ξενοδοχείων. (Φλωρεντία 4,8 &  ϊμθ 6 € το άτομο τθ βραδιά )  
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Πτιςεισ τθσ Aegean Airlines                                                 

Αναχϊρθςθ :  Α3 650    Ακινα – ϊμθ          08.45    09.50           

Επιςτροφι   :  Α3 655   ϊμθ    – Ακινα        17.25    20.25             

 

θμειϊςεισ : 

Ξεναγιςεισ και  εκδρομζσ, ενδζχεται να  αλλάξει θ ςειρά που κα πραγματοποιθκοφν. 
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