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ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΛΑ ΣΠΕΤΖΙΑ– ΠΙΖΑ- ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ –ΣΙΕΝΑ 

ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ  ΑΣΙΖΗ  
 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 24 IOYNIOY                             7 ΗΜΕΡΕΣ  

  

1η μέρα, Αθήνα – Πάτρα : Αναχώρηση για την Πάτρα με ενδιάμεσες στάσεις . Επιβίβαση στο πλοίο 
για Ανκόνα, τακτοποίηση στις καμπίνες. 
2η μέρα, Ανκόνα – Mοντεκατίνι Tέρμε ή Πιστόια (340 χλμ) : Αποβίβαση στο λιμάνι της Ανκόνας και 
άμεση αναχώρηση για το Μοντεκατίνι ή Πιστόια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην ευρύτερη 
περιοχή, δείπνο, διανυκτέρευση .  
3η μέρα, Φλωρεντία (60 χλμ) : Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Φλωρεντία, τη γενέτειρα της 
ιταλικής Αναγέννησης, τη πόλη Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην 
περιήγησή μας θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον 
αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του 
Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, την οποία στολίζει το 
σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ 
βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα 
σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, την ξακουστή 
και πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα 
Αρκόνε. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στην αγορά του Σαν Λορέντζο.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο , 
δείπνο, διανυκτέρευση. 
4η μέρα, Λα Σπέτσια – Τσινκουε Τέρρε: Μετά το πρωινό αναχώρηση για να εξερευνήσουμε την 
περιοχή Τσίνκουε Τέρρε  οι "Πέντε Γαίες" είναι μια βραχώδης παραλιακή περιοχή, με πέντε μικρά 
χωριά Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza και Monterosso, ασύγκριτης ομορφιάς χτισμένα 
στα απόκρημνα βράχια της Ιταλικής Ριβιέρας, για την ομορφιά αυτή η περιοχή προστατεύεται από 
την UNESCO. Από τη Λα Σπέτσια θα επιβιβασθούμε σε πλοιάριο  (έξοδα ατομικά) και θα φθάσουμε 
στο Πόρτο Βένερε, νοτιοδυτικά του κόλπου των ποιητών, για να συνεχίσουμε την κρουαζιέρα μας και 
να απολαύσουμε μοναδικά τοπία και εικόνες από τη μαγευτική αυτή περιοχή. Σε δύο από τα 
πανέμορφα αυτά χωριά Vernazza και Monterosso θα κάνουμε στάση και στη συνέχεια με τοπικό 
τρένο (έξοδα ατομικά) που ενώνει τα χωριά, θα φθάσουμε στο Levanto, όπου θα μας περιμένει το 
πούλμαν. Επιστροφή  στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 
5η μέρα,  Σάν Τζιμινιάνο – Σιένα – Περούτζια (200 χλμ) : Μετά το πρωινό  αναχωρούμε για τη 
γραφική κωμόπολη του Σαν Τζιμινιάνο. Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι δίνουν μια παραμυθένια όψη 
Θεωρείται  μία από τις πιο καλοδιατηρημένες πόλεις της Τοσκάνης. Στον ουρανό της υψώνονται οι 14 
εντυπωσιακοί πύργοι του 13ου αιώνα, από τους 76 που υπήρχαν. Στη συνέχεια, θα γνωρίσουμε τη 
μεσαιωνική Σιένα, με τα αγέρωχα αρχοντικά, τα στενά καλντερίμια, τις ήσυχες πλατείες και εκκλησίες, 
μαυρισμένες από τον χρόνο, όλα μέσα σε καλοφτιαγμένα τείχη και στερεούς πύργους. Έντεκα δρόμοι 
οδηγούν στην πανέμορφη Πιάτσα Ντελ Κάμπο, την κεντρική πλατεία της πόλης που πλαισιώνεται από 
το υπέροχο Δημαρχείο. Εντυπωσιακός και ο Καθεδρικός ναός με το αριστουργηματικό δάπεδο, τα 
περίτεχνα ξυλόγλυπτα και τις μοναδικές τοιχογραφίες του. Άφιξη στην Περούτζια και στο ξενοδοχείο 
μας στην ευρύτερη περιοχή , τακτοποίηση,  δείπνο, διανυκτέρευση. 
6η μέρα, Περούτζια - Ασίζη – Ανκόνα  (150 χλμ) : Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Ασίζη θα 
επισκεφθούμε τη διπλή Βασιλική εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου όπου βρίσκεται ο τάφος του και 
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βέβαια οι νωπογραφίες του Τζιότο. Στη συνέχεια άμεση αναχώρηση για την Ανκόνα . Επιβίβαση στο 
πλοίο και απόπλους  για Πάτρα, τακτοποίηση στις καμπίνες. 
7η μέρα, Πάτρα – Αθήνα: Άφιξη στην Πάτρα και άμεση αναχώρηση για την Αθήνα.  
 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  490€    
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ : +120€ 
Περιλαμβάνονται:  

• Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν 

• Eισιτήρια πλοίων σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες AB4 Πάτρα – Ανκόνα – Πάτρα 

• Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία  3* &  4*  

• Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία 

• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

• Έμπειρο Αρχηγό/Συνοδό εκδρομής, , Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Φπα 
 
Δεν περιλαμβάνονται:  Είσοδοι σε μουσεία & αρχαιολογικούς χώρους, προσωπικά έξοδα, ποτά, 
φιλοδωρήματα, δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, check point πόλεων 30€ , ότι αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο και γενικά ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα             
 


