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1η ΜΕΡΑ: Αθήνα- Φλωρεντία 
 
Πρωινή αναχώρηση για Φλωρεντία μέσω Ρώμης. Άφιξη στη 
γραφική πρωτεύουσα της Τοσκάνης, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Το απόγευμα 
ελεύθερο για μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας 
για να πάρετε μια πρώτη γεύση από την ιταλική αγορά. Οι 
πλανόδιοι ζωγράφοι, οι street performers και τα καλλιτεχνικά 
εκθέματα στους δρόμους θα σας επιβεβαιώσουν πως αυτή η 
πόλη είναι ολόκληρη ένα μουσείο! 

 
 
 
 
2η ΜΕΡΑ: Φλωρεντία - Ξενάγηση πόλης 
 
 
Μετά το πρωινό, αναχώρηση με ελληνόφωνα ξεναγό, για να 
γνωρίσουμε την ιστορική πόλη που δίκαια βρίσκεται υπό την 
προστασία της ΟΥΝΕΣΚΟ. θα δούμε το μεγαλοπρεπές Ντουόμο 
με το περίφημο καμπαναριό του Τζιότο, το Βαπτιστήριο - 
ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής  με  μπρούντζινες  πόρτες και   μωσαϊκά 
- την  εκκλησία  Σάντα Κρότσε, την Πιάτσα Ντε Λα Σινιορία και το 
Πόντε Βέκιο, που είναι μερικά από τα έργα τέχνης της  
Φλωρεντίας. Το απόγευμα  ελεύθερο. Μπορείτε να επισκεφτείτε 
τη Πινακοθήκη Ουφίτσι με πίνακες των Μποτιτσέλι, , Ραφαήλ, 
Ντονατέλο, Λεονάρντο ντα Βίντσι ή  το Παλάτσο  Πίτι ή απλά να 
κάνετε μια βόλτα στην  υπαίθρια  αγορά  Πορτσελίνο όπου  θα  
βρείτε  χαρακτηριστικά  ψάθινα  φλωρεντιανά,  χειροποίητα 
κεντήματα, δερμάτινα, ξύλινα αντικείμενα. 
 

 
 
 
3η ΜΕΡΑ: Φλωρεντία - Ελεύθερη ημέρα 
 

Ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε μια εκδρομή στη Σιένα, την 
ωραιότερη μεσαιωνική πόλη της Ιταλίας. Η μοναδικής ομορφιάς 
Πιάτσα ντελ Κάμπο, η καρδιά της πόλης, βρίσκεται στο σημείο 
που ενώνονται οι τρεις λόφοι της  Σιένας.  Τόπος συγκέντρωσης 
για τις μεγάλες εορτές (εδώ αναβιώνει κάθε χρόνο το Πάλιο, το 
έθιμο των περίφημων ιπποδρομιών της Σιένα), είναι μια από τις 
πλέον ιδιόρρυθμες πλατείες της Ιταλίας, κυρτωμένη απαλά προς 
το μεγαλειώδες Παλάτσο Πούμπλικο και ανοικτή σαν βεντάλια. 
Όλο το ιστορικό  κέντρο της πόλης μας μεταφέρει πραγματικά σε 
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μια άλλη εποχή. Αξίζει επίσης να επισκευθείτε και το Σαν Τζιμινιάνο , το πιο φημισμένο χωριό της Τοσκάνης το οποίο 
αποκαλείται συχνά και« μεσαιωνικό Μανχάταν» επειδή οι δεκάδες πέτρινοι  πύργοι του υψώνονται σαν πρωτόγονοι 
ουρανοξύστες πάνω από τα σπίτια. Αν δεν θέλετε να μετακινηθείτε απολαύστε ένα καφέ στην πλατεία της πόλης και μην 
παραλείψετε να επισκευθείτε κάποιο από τα μικρά εστιατόρια που εκθέτουν τα υλικά που χρησιμοποιούν στα φαγητά τους 
καθώς και να δοκιμάσετε το διάσημο τοπικό κρασί της Τοσκάνης. 

 
 
 
 
 
4η ΜΕΡΑ: Η μέρα της επιστροφής μας 
 
 
Πρωινό ελεύθερο. Μπορείτε να κάνετε μια εκδρομή 
στην Πίζα, όπου θα δείτε την Πιάτσα ντέι Μιρακόλι 
(Πλατεία των Θαυμάτων) με το περίφημο και μοναδικό 
κεκλιμένο Πύργο, το μεσαιωνικό Καθεδρικό Ναό και το 
κυκλικό Βαπτιστήριο. Αν πάλι έχετε διάθεση για ψώνια 
να γνωρίζετε ότι η Φλωρεντία φημίζεται για τα 
δερματινά της. Τα περισσότερα καλά μαγαζιά με 
δερμάτινα είδη βρίσκονται στους δρόμους γύρω από 
τη Santa Croce. Επίσης φτηνά δερμάτινα μπορείτε να 
βρείτε και στο περίφημο υπαίθριο παζάρι της πόλης 
που λειτουργεί  κάθε Σαββάτο και Κυριακή. 
Καταστήματα με αντίκες θα βρείτε στη Via de Fossi, 
Via de Serragli και Via Maggio. Για κοσμηματοπωλεία 
περάστε από τη Via Tornabuoni και το Ponte Vecchio. 
Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της 
Φλωρεντίας και αναχώρηση με βραδυνή πτήση για Αθήνα, μέσω Ρώμης. 
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