
 

Φλωρεντία 

Φλωρεντία, η πόλη που προσομοιάζει όσο καμία άλλη στη μεσαιωνική εποχή, δίνει στον 
επισκέπτη την εντύπωση ότι κάνει ένα ταξίδι στον χρόνο. Η πρωτεύουσα της Τοσκάνης είναι 
πραγματικά βγαλμένη από παραμύθι, με τους καλλιτεχνικούς της θησαυρούς, τους πλούσιους 
κήπους, τα πλακόστρωτα και το ιστορικό της κέντρο. Μόνο στο άκουσμα της ονομασίας της, 
η Αναγέννηση, οι Τέχνες και ο Πολιτισμός κατακλύζουν το μυαλό ως έννοιες που τη 
χαρακτηρίζουν. Δεν είναι τυχαίο πως η Φλωρεντία είναι μια πόλη με πολιτιστική κληρονομιά, 
ασύγκριτη αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική ατμόσφαιρα, αλλά αιτιολογείται απο την πλούσια 
μεσαιωνική ιστορία που έχει και τους Μεδίκους που κάποτε την διαφέντευαν. Αναμφισβήτητα 
πρέπει ένας λάτρης του ταξιδιού και της τέχνης να την επισκεφθεί έστω μια φορά στη ζωή του. 
Ταυτόχρονα, όλη η ατμόσφαιρα μυρίζει ρομαντισμό με την εκπληκτική θέα που προσφέρεται 
στους λόφους της να αποτελεί σημείο σταθμό για κάθε ερωτευμένο ζευγάρι. 

 
 
 



Πότε αξίζει να πάτε; 
 

Η καλύτερη στιγμή να επισκεφθείτε την Φλωρεντία είναι από τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο, 
όπου η ζεστός καιρός γεμίζει την πόλη με Φεστιβάλ Τεχνών ενώ είναι δυνατόν να γευματίσετε και 
σε εξωτερικούς χώρους. Ακόμα, αυτή την εποχή θα έχετε την δυνατότητα να ευχαριστηθείτε τις 
ιταλικές λιακάδες που ενέπνευσαν τους ζωγράφους της Αναγέννησης. 

 

Φλωρεντία-Θερμοκρασία 

 

 

 

 

 

Με μία ματιά 
 

• Γυρίστε το κέντρο της Φλωρεντίας περπατώντας μπροστά από το Ντουόμο, την Πλατεία 
Πιατσα ντελα Σινιορια και το Παλάτσιο Βέκιο 

• Ανακαλύψτε τους μαγευτικούς πίνακες στην γνωστή Πινακοθήκη Ουφίτσι 
• Ανεβείτε στο Πύργο της Καμπάνας(Campanile) με τα 414 σκαλιά για να δείτε την θέα 

απο ψηλά 
• Περπατήστε στο μαγευτικό Κήπο Boboli και στο Παλάτι Pitti 
• Ανεβείτε στο λόφο που βρίσκεται η πλατεία του Μιχαήλ Άγγελού και δείτε την περίφημη 

θέα της πόλης 
• Περιηγηθείτε στη Ακαδημία Καλών Τεχνών και δείτε τον περίφημο Δαβίδ του Μιχαήλ 

Αγγέλου 
• Εξορμήστε στην αρχαία αντίπαλο της Φλωρεντίας, την πανέμορφη Σιένα 
• Επισκεφθείτε την τοπική αγορά μερκατο σεντραλε 
• Ψωνίστε στο εμπορικό κέντρο Barberino Designer Outlet 

 
 
 

Πληροφορίες Προορισμού 
 

• Χώρα: Ιταλία 
• Γλώσσα: Ιταλικά 
• Ζώνη Ώρας: -1 
• Νόμισμα: Ευρώ 
• Διάρκεια πτήσης: 6 ώρες(με 1 ενδιάμεση στάση) 

 
 
 
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 
Ελαχ(°C) 2 2 5 7 12 15 18 18 14 10 5 3 

Μεγ(°C) 11 13 16 19 24 28 31 32 27 21 15 11 



Χάρτης Προορισμού 
 

 
 
Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
• Μετακινήσεις:  Η Φλωρεντία γυρίζεται εύκολα με τα πόδια, αφού όλα σχεδόν τα 

αξιοθέατα και τα ξενοδοχεία βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο. Παράλληλα, η πόλη διαθέτει 
ένα εξαιρετικό δίκτυο αστικών συγκοινωνιών που περιλαμβάνει λεωφορεία και τραμ. Αν 
επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα συναντήσετε πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων 
στο αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. 
 

• Συνάλλαγμα:  Η Ιταλία βρίσκεται στην Ευρωζώνη, οπότε χρησιμοποιεί και αυτή ως 
νόμισμα της το Ευρώ(€). 

 

• Επικοινωνία:  Όταν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν χρειάζεται να καταβάλλετε 
επιπλέον ποσά για να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο. Αυτό είναι γνωστό ως 
«περιαγωγή». Για τις κλήσεις σας (σε κινητά και σταθερά τηλέφωνα), τα γραπτά 
μηνύματα που στέλνετε (SMS) και τις υπηρεσίες δεδομένων ισχύουν οι εγχώριες χρεώσεις, 
δηλαδή οι ίδιες τιμές που ισχύουν για τις κλήσεις, τα μηνύματα και τα δεδομένα στην 
Ελλάδα. 
 
 



Συνδυάστε το ταξίδι σας στη Φλωρεντία με: 
• Σιένα 
• Ρώμη 
• Μιλάνο 
• Νάπολη 
• Βενετία 
• Σικελία 

 

 
Δραστηριότητες 
 

1. Il Duomo – Ο Καθεδρικός της Santa Maria del Fiore 
 

Το πιο γνωστό αξιοθέατο της Φλωρεντίας είναι το 
 Duomo, o Καθεδρικός της Santa Maria del Fiore. 
Ο τεράστιος καθεδρικός ναός γοτθικού ρυθμού 
ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1296 και 
ολοκληρώθηκε το 1436 ενώ μπορεί να χωρέσει 
μέχρι και 20.000 ανθρώπους. Το εξωτερικό του, 
φτιαγμένο από πράσινο, ροζέ και λευκό μάρμαρο 
Τοσκάνης έχει αρκετές περίτεχνες πόρτες και 
ενδιαφέροντα αγάλματα. Στο εσωτερικό του 
βρίσκεται ο θαυμαστός θόλος του Brunelleschi 
που αποτελεί αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Αφού 
ανεβείτε τα 463 περίφημα σκαλοπάτια του θόλου 
μπορείτε να απολαύσετε από άκρη σε άκρη τη θέα 

ολόκληρης της πόλης και των γύρω περιοχών. 
 
 

2. Piazza della Signoria και Palazzo Vecchio 

Η πιο διάσημη πλατεία της Φλωρεντίας είναι η 
Piazza della Signoria, καρδιά του ιστορικού της 
κέντρου και υπαίθρια έκθεση γλυπτών. Το ιστορικό 
κτίριο Loggia della Signoria κοσμείται από κάποια 
σπουδαία γλυπτά, ένα από τα οποία είναι το 
αντίγραφο του Δαυίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Η 
πλατεία είναι το πολιτικό κέντρο της Φλωρεντίας 
από το μεσαίωνα λόγω του δημαρχείο της πόλης, 
το μεσαιωνικό Palazzo Vecchio (Παλιό Ανάκτορο). 
Το Δημαρχείο της Φλωρεντίας χρονολογείται στο 
1322. Οι αίθουσες του προκαλούν δέος με την 
καλαισθησία και την τέχνη που είναι 
διακοσμημένες, καθώς συνέβαλε το μαγικό χέρι 
του Βαζάρι. Γύρω από την πλατεία θα βρείτε πολλά 

καφέ και εστιατόρια. 



3. Η Παλιά Γέφυρα Ponte Vecchio 
Το Ponte Vecchio (Παλιά Γέφυρα), που κτίστηκε το 
1345, ήταν η πρώτη γέφυρα στη Φλωρεντία που 
ένωνε τις όχθες του ποταμού Άρνου, και είναι η 
μοναδική γέφυρα που διασώζεται από τις 
μεσαιωνικές μέρες της Φλωρεντίας (οι άλλες 
καταστράφηκαν κατά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο). 
Τους πρώτους αιώνες πάνω της βρίσκονταν τα 
εργαστήρια των σιδεράδων και των βυρσοδεψών 
αλλά απομακρύνθηκαν λόγω της δυσωδίας και τα 
κτήρια της σήμερα αποτελούν κοσμηματοπωλεία. 
Η θέα της στον ποταμό Άρνο και τις γύρω 
περιοχές είναι φανταστική. 

 

 

4. Πινακοθήκη Ουφίτσι (Galleria degli Uffizi) 

H πρώτη πινακοθήκη που δημιουργήθηκε στον 
κόσμο κάπου στα τέλη του 16ου αιώνα, με τον 
αρχιτέκτονα Βαζάρι να δημιουργεί ένα τολμηρό για 
την εποχή κτίριο με στρώματα από γυαλί, 
προκειμένου το φως να δίνει έμφαση στο 
εσωτερικό. Κατέχει τη σπουδαιότερη συλλογή 
αναγεννησιακής τέχνης στον κόσμο. Στο Ουφίτσι 
υπάρχουν χιλιάδες πίνακες που χρονολογούνται 
από το μεσαίωνα έως και σήμερα, καθώς και 
πολλά παλιά γλυπτά, εικονογραφήσεις και 
ταπισερί. Το διασημότερο έκθεμα του μουσείου 
είναι αναμφίβολα η Γέννηση της Αφροδίτης του 
Μποτιτσέλι. Εκεί θα δείτε έργα καλλιτεχνών όπως οι: 
Μιχαήλ Άγγελος, Τζιότο, Μποτιτσέλι, Ντα Βίντσι, 

Περουτζίνο, Ραφαήλ και Ελ Γκρέκο. 

 

 

 

 

 

 



5. Το Βαπτιστήριο 

Ένα απο τα πιο όμορφα κτήρια της πόλης είναι το 
 Βαπτιστήριο του Ιωάννη του Βαπτιστή, του 11ου 
αιώνα, το οποίο ανατέθηκε στον Λορέντσο 
Γκιμπέρτι. Η κολυμπήθρα έχει διασωθεί κι εκτίθεται, 
ενώ στην οροφή μπορείτε να απολαύσετε 
υπέροχα ψηφιδωτά που αναπαριστούν την Ημέρα 
της Κρίσης, αγαπημένο θέμα των καλλιτεχνών του 
Μεσαίωνα. Εξίσου διάσημες είναι και οι “Οι Πύλες 
του Παραδείσου“, οι ανατολικές θύρες που 
φιλοτεχνήθηκαν από χρυσό επί 21 χρόνια 
αναπαριστώντας σκηνές από την Παλαιά 
Διαθήκη. Σήμερα οι αυθεντικές θύρες βρίσκονται 
στο μουσείο του Ντουόμο και στο Βαπτιστήριο 

έχουν τοποθετηθεί αντίγραφα. 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 
 

 

• Τυρί από τα βάθη της ιστορίας 
Από την εποχή που ο Τραϊανός στέφθηκε 
αυτοκράτορας της Ρώμης το 98μ.Χ., οι Ρωμαίοι 
παρήγαγαν πάνω από 5 διαφορετικές ποιότητες 
τυριού. Το τυρί για τους Ιταλούς αποτελεί τόσο 
ορεκτικό (antipasti) όσο και βασικό υλικό για όλα 
σχεδόν τα πιάτα της κουζίνας τους. Είναι ακριβώς 
αυτό το συστατικό, που θεωρείται ότι δίνει αυτή την 
μαγευτική απλότητα στην ιταλική κουζίνα. Τυριά 
όπως η mozzarella, η parmesana και τα caprinο, 
mascarpone, crescenza, secca πρέπει να 
δοκιμαστούν απο κάθε επισκέπτη. 

 

 

 

 

 

 



• Κρεατικά της Ιταλίας 
Καθώς ο επισκέπτης ανακαλύπτει της Φλωρεντία, 
είναι αδύνατον να μην παρατηρήσει τα μαγαζιά με 
αλλαντικά που ξεφυτρώνουν σε κάθε γωνία της 
πόλης. Το γεγονός αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει 
την μεγάλη παράδοση των ιταλών στα κρεατικά 
και αλλαντικά. Πρώτη η μορταδέλα και τα σαλάμι. 
Ακόμα το nduja, όπου παραδοσιακά περιλαμβάνει 
μία «ποικιλία» από μέρη του χοιρινού για να δώσει 
την πικάντικη και απαλή υφή. Υπάρχει 
το prosciutto , το coppa , το bresaola που 
περιλαμβάνει χοιρινό και μοσχάρι και φυσικά 
η pancetta. 

• Wine trip στην Τοσκάνη 

Η Φλωρεντία βρίσκεται στην επαρχία της 
Τοσκάνης. Είναι συνεπώς εύκολο ο επισκέπτης να 
εξορμήσει έστω για μία ημέρα στους ατελείωτους 
κάμπους και αμπελόνες αυτής της πανέμορφής 
περιοχής. Η Τοσκάνη είναι ο παράδεισος του 
οινόφιλου καθώς για πολλούς είναι το κέντρο του 
κόσμου για το κρασί. Τα οινοποιεία που 
κατακλείζουν τον κάμπο πάνω σε μικρά λοφάκια, 
είναι σχεδόν όλα επισκέψιμα και προσφέρουν 
οργανωμένη ξενάγηση και δοκιμή των κρασιών 
τους.  

 

• Maggio Musicale Fiorentino 

Ακόμα και τη νύχτα η Φλωρεντία επιβεβαιώνει το 
ρόλο της ως ένα πολιτιστικό κέντρο με συναυλίες, 
θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις με ζωντανή 
μουσική που κυμαίνεται από τζαζ ως μπλουζ και 
σόουλ. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε 
το Maggio Musicale Fiorentino, ένα από τα πιο 
σημαντικά γεγονότα της πολιτιστικής και μουσικής 
σκηνής της πόλης. Το Φεστιβάλ που το όνομα του 
σημαίνει «Μουσικός Μάϊος στην Φλωρεντία» είναι 
ένα ετήσιο γεγονός ιταλικής τέχνης, 
συμπεριλαμβανομένου ενός αξιοσημείωτου 
φεστιβάλ όπερας, υπό την αιγίδα της Όπερας της 
Φλωρεντίας. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται από τα 

τέλη Απριλίου έως τον Ιούνιο κάθε χρόνο, συνήθως με τέσσερις όπερες. 
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