
5ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΤΟΣΚΑΝΗ 

03/06 – 07/06/2019 

 

1η μέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 16.00. Με πτήση της RYANAIR 

στις 18.15, άφιξη στη Μπολόνια στις 19.15. Αναχώρηση για Montecatini. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: MONTECATINI - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΗΣ) - MONTECATlNl 

Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στην ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ. Στην 

πόλη των Μεδίκων και της Αναγέννησης, την Φλωρεντία, θα θαυμάσουμε από 

την πανέμορφη πλατεία του Μικελάντζελο, το υπέροχο πανόραμα της πόλης. 

Θα μας εντυπωσιάσει η πληθώρα των ναών, των αρχοντικών και γενικά των 

μνημείων. Θα επισκεφθούμε τον πανέμορφο καθεδρικό ναό με τον τρούλο του 

Μπρουνελέσκι, το καμπαναριό του Τζιόττο, το βαπτιστήριο, την Πιάτσα 

Σινιορίας, την εκκλησία Σάντα Κρότσε με τους τάφους του Δάντη και του 

Γαλιλαίου, το παλάτσιο Βέκκιο και το Πόντε Βέκκιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: MONTECATlNl - LUCA - ΠΙZA - ClNQUE TERRE - MONTECATINI 

Πρωινό. Αναχώρηση για την γραφική πόλη Luca, η οποία φημίζεται ως η πόλη 

των εκατό εκκλησιών. Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε την ΠΙΖΑ. Στην 

πανέμορφη "πλατεία των θαυμάτων' θα μας εντυπωσιάσει ο καθεδρικός ναός, 

το βαπτιστήριο και ο φημισμένος κεκλιμένος πύργος της. Αναχώρηση για τα 

παραμυθένια Cinque Terre (τα πέντε χωριά) που βρίσκονται σκαρφαλωμένα 

στα απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης της Ιταλικής Ριβιέρας, στη Λιγουρική 

Θάλασσα. Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarota, Riomaggiore. 

Η περιοχή είναι μία από τις πιο όμορφες της δυτικής Ιταλίας και έχει 

ανακηρυχθεί από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Θα δούμε όμορφα μεσαιωνικά χωριά, εκκλησίες, παραδοσιακά εργαστήρια και 

θα δοκιμάσουμε πεντανόστιμη κουζίνα. Είναι ένα μέρος που μοιάζει να έχει βγει 

από παραμύθι. Επιστροφή στο Montecatini. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΜΟΝΤΕCAΤΙΝΙ - ΣΙΕΝΝΑ - SΑΝ GIMIGNANO - MONTECATINI 

Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στην Σιέννα. Η Σιέννα είναι η ωραιότερη 

μεσαιωνική πόλη της Ιταλίας, χτισμένη σε επτά λόφους, όπως και η Ρώμη. 

Ανάμεσα στα πολλά παλάτια, δεσπόζει το Πούμπλικο, πολύ κοντά στο 

Ντουόμο, από τους ομορφότερους γοτθικούς καθεδρικούς ναούς της Ιταλίας. 

Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας προς το φημισμένο Σαν Τζιμινιάνο ή... μεσαιωνικό 

Μανχάταν, επειδή οι δεκάδες πέτρινοι πύργοι του υψώνονται σαν πρωτόγονοι 

ουρανοξύστες. Επιστροφή στο Montecatini. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

 



5η μέρα: MONTECATINI - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

Πρωινό. Αναχώρηση για την πόλη της Φλωρεντίας για να επισκεφθούμε 

προαιρετικά την περίφημη Πινακοθήκη Uffici, με έργα γνωστών ζωγράφων της 

αναγέννησης όπως του Μιχαήλ Άγγελου και το Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή 

κατοικία των Μεδίκων. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν 

Λορέντζο. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Μπολόνια. Με πτήση της 

RYANAIR στις 19.20, άφιξη στην πόλη μας στις 22.15, γεμάτοι όμορφες 

αναμνήσεις από το ταξίδι μας. 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

• Τα αεροπορικά εισιτήρια από Θεσ/νίκη-Μπολόνια-Θεσ/νίκη με Ryanair 

• Φόρους αεροδρομίου 

• Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στο Montecatini 

• Πρωινό και δείπνο ημερησίως 

• Φόρο διαμονής 

• Check points 

• Μεταφορές σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν 

• Ξεναγήσεις —Περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 

• Αρχηγό-Συνοδό του γραφείου μας 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής ασφάλειας 

• ΦΠΑ 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

• Ποτά, εισόδους σε μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους και ότι άλλο 

αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 

 

Παρατήρηση: 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία νυχτερινή περιήγηση στην Φλωρεντία, η 

οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. 

 

 


