
                                                                      

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΤΟΣΚΑΝΗ  
5 ημέρες αεροπορικώς 

Αναχώρηση: 02/07/2019 

1η  Ημέρα: Ηράκλειο – Ρώμη – Σιένα - Φλωρεντία 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και πτήση για την Ρώμη στις 12:25 μ.μ.  Άφιξη και αναχώρηση για την 
πόλη-κρατήρα της αναγεννησιακής έκρηξης. Ένα ανοικτό μουσείο που φιλοξενεί το 1/4 του καλλιτεχνικού 
θησαυρού του κόσμου! Ενδιάμεση μας στάση η Σιένα, ανέγγιχτη από τον χρόνο και τον άνθρωπο, απόλυτα 
μεσαιωνική. Μέσα από έναν λαβύρινθο στενών πεζόδρομων θα φτάσουμε στο Ντουόμο και το σαλόνι της πόλης, το 
Κάμπο, την πλατεία όπου διεξάγεται το περίφημο Πάλιο. Άφιξη στην Φλωρεντία, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 

2η  Ημέρα: Φλωρεντία - ξενάγηση πόλης 
Πρόγευμα και εξόρμηση σε μία ολόκληρη μέρα - ταξίδι στον χρόνο. Ξεκινάμε με την ξενάγηση: σε απόσταση 
μερικών μόνο μέτρων θα δούμε μερικά από τα διασημότερα αξιοθέατα του κόσμου. Ο γοτθικού ρυθμού καθεδρικός 
ναός με την Cupola του Brunelleschi, αρχιτεκτονικό θαύμα της εποχής του, σήμα κατατεθέν του ουρανού της 
Φλωρεντίας. Το Campanile di Giotto, χαρακτηριστικό καμπαναριό, το οκταγωνικό Βαπτιστήριο με τις περίτεχνα 
σκαλισμένες πόρτες του Παραδείσου, το Palazzo Vecchio, έδρα της εκάστοτε εξουσίας της πόλης και τέλος το 
Ponte Vecchio, η διακοσμημένη με κοσμηματοπωλεία γέφυρα, σήμα κατατεθέν της πόλης. Τέλος της ξενάγησης 
αλλά το υπερθέαμα αναγεννησιακής τέχνης συνεχίζεται... Η τέχνη και η ιστορία ζωντανές σε κάθε γωνιά. Η 
Γκαλερία Uffizi ένα από τα σημαντικότερα μουσεία ολόκληρου του κόσμου με έργα, Giotto, Leonardo da Vinci, 
Botticelli, Michelangelo, Raphael, Caravaggio, Rubens, το εκθαμβωτικό παλάτι Pitti με τους κήπους Boboli, η 
Γκαλερία Accademia, το Εθνικό Μουσείο (γλυπτά) Il Bargello. Προτείνουμε να πάρετε μία ανάσα ξεκούρασης και 
πλούσια γεύση τοσκανικής γαστρονομίας στο φλωρεντιανό περιβάλλον κάποιας τρατορίας με bistecca alla 
fiorentina (φιλέτο) και κόκκινο κρασί chianti από τους γειτονικούς αμπελώνες. Τα εκλεκτής ποιότητας και 
γραμμής δερμάτινα είδη της πόλης στην διάθεση σας στις μπουτίκ αλλά και στο παζάρι, mercato του San Lorenzo. 
Διανυκτέρευση. 

3η  Ημέρα: Φλωρεντία – Πίζα – Λούκα - Φλωρεντία 
Πρωινό και αναχώρηση για τα οχυρωμένα χωριά, τις καλοδιατηρημένες πολιτείες και τα ειδυλλιακά τοπία. 
Πηγαίνοντας βόρεια, πολύ σύντομα, θα σταθούμε στη μεσαιωνική πόλη Λούκα με την απρόσμενη πιάτσα ντελ 
Μερκάτο, που διατηρεί το σχήμα του αρχαίου ρωμαϊκού αμφιθεάτρου, θα μας εντυπωσιάσει η πόλη που έχει  
σχήμα οκτάγωνο. Θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό του Αγίου Μαρτίνου και θα μας εντυπωσιάσει το άγαλμα που 
απεικονίζει μαύρο τον Ιησού Χριστό. Θα συνεχίσουμε για το πιο γνωστό αξιοθέατο της περιοχής, τον κεκλιμένο 
πύργο της Πίζας. Θα περάσουμε τα τείχη που περιβάλλουν την πόλη και θα αντικρίσουμε ένα από τα πιο 
πολυφωτογραφημένα μνημεία του κόσμου. Μαζί με τον πύργο «δένουν» αρμονικά το Βαπτιστήριο και ο 
καθεδρικός ναός. Θα περπατήσουμε στον χώρο όσο και στην υπόλοιπη πόλη, επιστρέφοντας το απόγευμα στη 
Φλωρεντία. Για το βράδυ σας προτείνουμε μία βόλτα στο κέντρο της πόλης που με την κομψότητα και την ηρεμία 
της γοητεύει, μαγεύει, ηρεμεί και αναμφισβήτητα αιχμαλωτίζει όλες τις αισθήσεις. Διανυκτέρευση. 
 
4η  Ημέρα: Φλωρεντία –Αμπελώνες Τοσκάνης - Ρώμη 
Πρόγευμα και εξόρμηση στο πιο ενδιαφέρον ίσως κομμάτι της Τοσκάνης: στο κέντρο της, περί την κοιλάδα του 
Κιάντι. Είναι το ταξίδι των αισθήσεων στη χώρα των κήπων με τους ήρεμους λόφους, τις συστάδες των 
κυπαρισσιών, τα γοητευτικά χωριά, τις αγροικίες, είναι ο περίφημος άξονας της Κιαντινιάνα, ο μόνος δρόμος που 
συνέδεε κάποτε τη Φλωρεντία με τη Σιένα. Οι αμπελώνες απλώνονται μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι, σαν πράσινο 
πέλαγος. Οι γεμάτοι στροφές δρόμοι βρίσκονται στους λόφους, απ' όπου η θέα είναι απίστευτη. Εδώ κι εκεί 
φρούρια (castelli) και περιτειχισμένοι πύργοι, θυμίζουν τις ατέλειωτες μάχες καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα, 
όταν η εύφορη γη του Κιάντι ήταν το Μήλον της Εριδος ανάμεσα στη Φλωρεντία και τη Σιένα. Όταν κάστρα και 
φρούρια δεν μπόρεσαν πια να προστατέψουν τους ντόπιους πληθυσμούς, καινούργιες περιοχές δημιουργήθηκαν. 
Σήμερα το κέντρο του Κιάντι είναι το Γκρέβε, ένα από τα χωριά της «κρασοκατάνυξης», μόλις 22 χλμ. από τη 
Φλωρεντία και 24χλμ από τη Σιένα. Επίσκεψη σε τοπική κάβα για δοκιμή κρασιών. Αναχώρηση κατόπιν για το 
αεροδρόμιο της Ρώμης. 

5η  Ημέρα Ρώμη - Ηράκλειο 
Πτήση επιστροφής στις 00:20 π.μ. Άφιξη στο Ηράκλειο στις 03:40 π.μ. 
 
Σημείωση: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν 



                                                                      

Κόστος ανα άτομο: 525€ 
1 παιδί 02-12 ετών σε τρίκλινο με 2 ενήλικες: 495€ 

Επιβάρυνση μονοκλίνου: 120€ 
 

Περιλαμβάνονται :  

•    Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο – Ρώμη – Ηράκλειο με Vueling Airlines (British/Iberia Group). 

•    Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

•    Παραδοτέα αποσκευή 25 κιλά, χειραποσκευή 7 κιλά ανα άτομο. 

•    Τις μετακινήσεις με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο.  

•    Διαμονή (3 νύχτες) σε ξενοδοχείο  4****  

•    Πρωινό καθημερινά. 

•    Τις περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. 

•    Έμπειρος συνοδός για όλες τις ημέρες του προγράμματος.  

•    Φ.Π.Α.  

•    Ασφάλεια αστικής/ επαγγελματικής ευθύνης.  

 

Δεν περιλαμβάνονται : 

•    Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.  

•    Ό’τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

•    Checkpoints – είσοδοι πόλεων 20€ κατ’ άτομο, πληρωτέα τοπικά.  

•    Δημοτικός φόρος 4,90€ κατ’ άτομο την βραδιά στην Φλωρεντία, πληρωτέος τοπικά 

Παρατηρήσεις: 

• Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό/προτεινόμενο, μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν δικών σας υποδείξεων.  
• Η προσφορά έχει κοστολογηθεί στα 46 τουλάχιστον πληρωτέα άτομα. 
 

******************************************************************** 

Για την κράτηση απαιτείται: 

 

▪ Δήλωση συμμετοχής στην γραμματεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ. 
▪ Αρχική προκαταβολή 150€ έως και 18/04 για την δέσμευση των αεροπορικών εισιτηρίων. 
▪ 2η προκαταβολή 150€ μέχρι και τις 27/05 (απαραίτητα για την εξόφληση των αερ.εισιτηρίων) 
▪ Εξόφληση υπολοίπου εκδρομής 225€  έως και 24/06.  

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 

 

1. Κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της SIGNATURE TRAVEL (αναφέρονται παρακάτω), με 

αιτιολογία το ονοματεπώνυμο σας και μόνο. Απαραίτητη προϋπόθεση η δήλωση συμμετοχής 

στην γραμματεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ πριν την κατάθεση και η ενημέρωση του γραφείου μας 

κατόπιν της κατάθεσης, για να πιστωθεί το ποσό στην κράτηση σας. 

2. Μέσω εφάπαξ χρέωσης πιστωτικής-χρεωστικής-προπληρωμένης κάρτας στα γραφεία της 

SIGNATURE TRAVEL. 

 

Υπεύθυνος εκδρομής: Κύριος Γιάννης Αιγινίτης, τηλ επικοινωνίας 210 3245 620, εσωτ γραμμή 108 

 

 



                                                                      

 

Τραπεζικοί Λογαριασμοί: 

 

EUROBANK: 0026.0035.18.0200138325 // IBAN: GR9002600350000180200138325 

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5049001850-731 // IBAN: GR8901720490005049001850731 

 

ALPHA BANK:  103002320006510 // IBAN: GR2201401030103002320006510 

 

ΕΘΝΙΚΗ : 040/473 821 – 73 // ΙΒΑΝ: GR7101100400000004047382173 
 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: SIGNATURE TRAVEL - ΜΑΡΙΑ &ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΕΠΕ 

 


