
 
 

 

 

 
Δηάρθεηα: 5 εκέρες 

Αλατωρήζεης: 26/10 

 
 Σοζθάλε-Φιωρεληία 

 
ηέλα – Πίδα – Λούθα 
(Δρόκοη ηοσ Κραζηού) 

 
 

Πρόγρακκα εθδροκής 
 
 

1ε κέρα: Αζήλα – Ρώκε – ηέλα - Φιωρεληία  
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Ρώκε κε SKY EXPRESS. Φζάλνληαο ζα 
αλαρσξήζνπκε 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 ηελ ππέξνρε 

Φισξεληία (Firenze). Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν FH55 GRAND 
MEDITERRANEO 4* (www.hotelmediterraneofirenze.com) ζε ηδαληθή ηνπνζεζία γηα ηηο 

εμνξκήζεηο καο ζηελ πόιε. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

2ε κέρα: Φιωρεληία – Ξελάγεζε Πόιες  
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 κέρα: Φιωρεληία - Πίδα - Λούθα – Φιωρεληία 

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ ηζηνξηθή πόιεο ηεο Πίδαο κε ηνλ μαθνπζηό θεθιηκέλν 
εμαώξνθν πύξγν ηεο θαη ηελ πιαηεία ηνπ Καζεδξηθνύ ηεο λανύ, πνπ απνηειεί κλεκείν 

παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Άθημε, πεξηήγεζε ζηελ πόιε θαη ζπλερίδνπκε γηα 
ηελ θνπθιίζηηθε Λνύθα κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηεο ξπκνηνκία, πνπ πεξηβάιιεηαη από 
ηζρπξά ακπληηθά ηείρε. Φζάλνληαο, ζα πεξπαηήζνπκε ζηα γξαθηθά ηεο ζνθάθηα κε ηα 

παιαηά αξρνληηθά θαη ηελ νβάι πιαηεία. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 



 
 

 

 

 
4ε κέρα: Φιωρεληία, Ειεύζερε κέρα 

Προαηρεηηθή εθδροκή: Οη Δρόκοη ηοσ Κραζηού- Μοληεποσιηζηάλο, Πηέληζα, 
Μοληαιηζίλο 

Διεύζεξε κέξα γηα πεξαηηέξσ εμεξεύλεζε ηεο πόιεο ή γηα λα ιάβεηε κέξνο ζηελ 
πξναηξεηηθή καο εθδξνκή (έμνδα αηνκηθά) ζηνλ πεξίθεκν Γξόκν ηνπ Κξαζηνύ: 
Μνληεπνπιηζηάλν, Πηέληζα, Μνληαιηζίλν.  

 
Περηγραθή προαηρεηηθής εθδροκής  

Η κέξα καο ζήκεξα είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ νηλν-γαζηξνλνκηθό πνιηηηζκό ηεο Σνζθάλεο. 
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην Μνληεπνπιηζηάλν (Montepulciano), έλα από ηα πην γξαθηθά 

κεζαησληθά ρσξηά ηεο Σνζθάλεο, πνπ είλαη θηηζκέλν ζε πςόκεηξν 605 κέηξσλ θαη 
πεξηβάιιεηαη από ηείρε. Φζάλνληαο, ζα πεξπαηήζνπκε ζηνλ θεληξηθό πεδόδξνκν Corso 
θαη ζηα γύξσ ζηελά δξνκάθηα, ζα δνύκε ηελ Μεγάιε Πιαηεία (Piazza Grande) κε ην 

Γεκαξρείν θαη άιια εκβιεκαηηθά θηίξηα, ηνλ Καζεδξηθό λαό θ.ά. Η Σνζθάλε θεκίδεηαη γηα 
ηα εμαηξεηηθά θξαζηά ηεο θαη ην ζπγθεθξηκέλν ρσξηό είλαη παγθνζκίσο γλσζηό γηα ηελ 

παξαγσγή ελόο από ηα θαιύηεξα θξαζηά ηεο Ιηαιίαο, ην πεξίθεκν θόθθηλν θξαζί Nobile di 
Montepulciano. πλερίδνπκε  γηα ηελ παλέκνξθε Πηέληζα (Pienza), πνπ ζεσξείηαη ν 
αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο αλαγελλεζηαθήο πνιενδνκίαο - ν πάπαο Πίνο Β´ ήζειε λα 

δηακνξθώζεη ηελ γελέζιηα πόιε ηνπ ζύκθσλα κε ηα νπκαληζηηθά πξόηππα ηεο επνρήο - 
γη’ απηό θαη ην 1996 ζπκπεξηειήθζε ζηα κλεκεία παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. 

Καηά ηελ πεξηήγεζή καο ζηελ πόιε ζα δνύκε ηελ θεληξηθή πιαηεία κε ηνλ Καζεδξηθό 
λαό, ην αξηζηνύξγεκα ηνπ αξρηηέθηνλα Μπεξλάξλην Ρνζειίλν κέγαξν Πηθθνιόκηλη, ην 
Δπηζθνπηθό Μέγαξν, ην Γεκαξρείν θ.ά. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα λα βόιηεο θαη ςώληα - κελ 

παξαιείςεηε δνθηκάζεηε θαη λα αγνξάζεηε ην πεξίθεκν ηπξί πεθνξίλν ηεο Πηέληζα. Η 
παλέκνξθε δηαδξνκή καο ζηα καγεπηηθά ηνπία ηεο Σνζθάλεο ζα καο νδεγήζεη ζε έλα 

αθόκα γξαθηθό ρσξηό, ην Μνληαιηζίλν, ζηα δξνκάθηα ηνπ νπνίνπ ζα αλαθαιύςνπκε 
παξαδνζηαθά δαραξνπιαζηεία κε εθπιεθηηθά γιπθά, αιιά θαη ηξαηνξίεο, wine bars θαη 
enotecas (θάβεο), όπνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπκε ην ππέξνρν πνιύρξνλεο 

παιαίσζεο θόθθηλν θξαζί Brunello di Montalcino. Δπηζηξνθή ζηελ Φισξεληία. 
Γηαλπθηέξεπζε. 

  
5ε κέρα: Φιωρεληία - Ρώκε – Αζήλα 
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην αεξνδξόκην ηεο Ρώκεο θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα ηελ 

Αζήλα. 

  

  
 

Περηιακβάλοληαη: 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ κε SKY EXPRESS    

 Σέζζεξηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν FH55 GRAND MEDITERRANEO 4* 
 Μπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά  
 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο όπσο αλαγξάθνληαη ζην 

πξόγξακκα κε πνιπηειέο θιηκαηηδόκελν πνύικαλ  

 

Σηκή ζσκκεηοτής Καη’ άηοκο   

 

Ξελοδοτείο 2θιηλο 1θιηλο 3ο άηοκο έως 12 εηώλ 

FH55 
MEDITERRANEO 

€ 645  € 795 € 545 



 
 

 

 

 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: + € 290 

 Δπηβάξπλζε από Θεζ/λίθε θαη από άιιεο πόιεηο: €90 κε ηελ SKY EXPRESS 
(αλάινγα ηε δηαζεζηκόηεηα) 

 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά  
 Δίζνδνη ζε κνπζεία, επηζθεπηόκελνπο ρώξνπο 
 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, 

πξνηεηλόκελν θιπ.   
 

 
 

Πηήζεης κε SKY EXPRESS 

GQ 820 Αζήλα – Ρώκε   10:55-12:00 

GQ 821 Ρώκε –Αζήλα  13:00-15:55 

 
 

 
εκεηώζεης : 

 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 
ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεθζεί θάηη από ηα αλαγξαθόκελα 

 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο.  

          
  


