
 
 

 

 

 
Δηάρθεηα: 4 εκέρες 

Αλατωρήζεης: 02,09,16,23,30/07,  06,13,20 & 27/08  

 

 ΦΛΩΡΕΝΣΙΑ  
ηέλα – αλ Σδηκηληάλο   

 

Πρόγρακκα εθδροκής 
 
 

1ε εκέρα: Αζήλα - Φιωρεληία  
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Σνζθάλεο, ηελ ππέξνρε 
Φισξεληία. Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζε έλα από ηα μελνδνρεία καο. 

Γηαλπθηέξεπζε. 
 

2ε εκέρα: Φιωρεληία - Ξελάγεζε  
Πξσηλή μελάγεζε ζηελ πόιε ηεο Αλαγέλλεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ηα 

ζεκαληηθόηεξα αμηνζέαηά ηεο, όπσο ηνλ επηβιεηηθό Καζεδξηθό λαό (Νηνπόκν) κε ην 
θεκηζκέλν θακπαλαξηό ηνπ Σδηόην, ην Βαπηηζηήξην, ηελ εθθιεζία άληα Κξόηζε, ηελ 
Πόληε Βέθην, ηελ Πηάηζα ληε ια ηληνξία θ.ά. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα βόιηεο ζηελ πόιε ή 

γηα ςώληα ζηελ θεκηζκέλε αγνξά ηεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

3ε εκέρα: Φιωρεληία- Ειεύζερε κέρα Πξναηξεηηθή εθδξνκή: ηέλα - αλ Σδηκηληάλν  
Διεύζεξε κέξα γηα πεξαηηέξσ εμεξεύλεζε ηεο πόιεο ή γηα λα ιάβεηε κέξνο ζηελ 
πξναηξεηηθή καο εθδξνκή (έμνδα αηνκηθά) ζηε  ηέλα θαη ην αλ Σδηκηληάλν   

Πεξηγξαθή Πξναηξεηηθήο Δθδξνκήο 
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ παλέκνξθε κεζαησληθή ηέλα κε ηα αγέξσρα αξρνληηθά, ηα 

ζηελά θαιληεξίκηα, ηηο ήζπρεο πιαηείεο θαη ηηο καπξηζκέλεο από ηνλ ρξόλν εθθιεζίεο, όια 
κέζα ζε έλα θάδξν από θαινθηηαγκέλα ηείρε θαη ζηέξενπο πύξγνπο. Έληεθα δξόκνη 
νδεγνύλ ζηελ παλέκνξθε πηάηζα Νηει Κάκπν, ηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πόιεο κε ην 

ππέξνρν Γεκαξρείν. Δληππσζηαθόο θαη ν Καζεδξηθόο λαόο κε ην αξηζηνπξγεκαηηθό ηνπ 
δάπεδν, ηα πεξίηερλα μπιόγιππηα θαη ηηο κνλαδηθέο ηνηρνγξαθίεο. πλερίδνπκε γηα ηε 

πόιε ησλ θάζηξσλ/πύξγσλ, ην αλ Σδηκηληάλν, ην "Μαλράηαλ ηεο Σνζθάλεο". Άθημε, 
πεξηήγεζε ζηελ πόιε θαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα θαθέ ε γεύκα. Δπηζηξνθή ζην 
μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
4ε εκέρα: Φιωρεληία - Αζήλα   

Χξόλνο ειεύζεξνο ην πξσί γηα πεξαηηέξσ εμεξεύλεζε ηεο πόιεο. Σν κεζεκέξη ζα 
κεηαβνύκε ζην αεξνδξόκην θαη ζα επηβηβαζηνύκε ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα  

  

  



 
 

 

 

  

Περηιακβάλοληαη: 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΗΝΑ-ΦΛΩΡΔΝΣΙΑ-ΑΘΗΝΑ κε AEGEAN   

 3 δηαλ/ζεηο ζε μελνδνρείν 4*  ( C Hotels Club 4* ή ζην Diplomat 4*)  
 Μπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά  
 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο όπσο αλαγξάθνληαη ζην 

πξόγξακκα κε πνιπηειέο θιηκαηηδόκελν πνύικαλ  
 Ξελάγεζε ζηελ Φισξεληία  κε επίζεκν μελαγό  

 Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  
 Φ.Π.Α. 

 
Δελ Περηιακβάλοληαη:  

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, check points, parking, θόξνη πόιεσλ, 
ηαμηδησηηθή αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: € 250 

 Δπηβάξπλζε από Θεζ/λίθε: € 70 θαη από άιιεο πόιεηο: € 140 κε AEGEAN (αλάινγα 

κε ηε δηαζεζηκόηεηα) 
 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά  

 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, 
πξνηεηλόκελν θιπ.  

 

 
 

Πηήζεης κε AEGEAN AIRLINES 

A3 674  Αζήλα – Φισξεληία   16.30-17.45 

A3 675 Φισξεληία –Αζήλα  18.25 – 21.30 

 

 
 
εκείωζε: 

 Γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε ξνή κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί 
ρσξίο όκσο λα παξαιεηθζεί θάηη. 

          
  

Σηκή ζσκκεηοτής Καη’ άηοκο   

 

2θιηλο 1θιηλο Παηδηθή ηηκή   (2-12 εηώλ) 

€ 495  € 645 € 395 


