
 
 

ΡΩΜΗ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΤΟΣΚΑΝΗ – CINQUE TERRE  
 

Σιένα – Σαν Τζιμινιάνο – Μοντεκατίνι – Λούκα – Πίζα – Ορβιέτο 
 
 

Αναχωρήσεις: 11, 13, 18, 20 & 27 Ιουλίου 2019 & 1, 3, 8, 10, 15, 17 & 24 Αυγούστου 2019 
 

7 ημέρες / 6 διανυκτερεύσεις 
 
 
 

1η μέρα, Αθήνα – Ρώμη – Ξενάγηση Βατικανού: Αναχώρηση από Αθήνα για την «Αιώνια Πόλη» την Ρώμη. 
Άφιξη, υποδοχή από τους αντιπροσώπους μας. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και ακολουθεί επίσκεψη στο 
ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού (κόστος εισόδου ατομικό – 28€), όπου θα δούμε τις αίθουσες των 
γλυπτών, των χαλιών, των παπύρων, των αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε στην διάσημη Καπέλα Σιστίνα, το 
παρεκκλήσιο του Αποστολικού Παλατιού, επίσημη κατοικία του Πάπα, όπου η οροφή του ζωγραφίστηκε από 
τον Μιχαήλ-Άγγελο. Θα περάσουμε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου 
Πέτρου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση δωματίων και υπόλοιπη μέρα ελεύθερη.  
 

2η μέρα, Ρώμη – Ξενάγηση: Στη σημερινή πανοραμική ξενάγηση μας μεταξύ άλλων θα δούμε το Κολοσσαίο, το 
μεγαλύτερο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, στην πλατεία Βενετίας, σύμβολο της «Dolce Vita», όπου θα σας 
εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο του Βίκτωρ Εμμανουήλ Β΄ και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα 
σταματήσουμε για λίγο στη διάσημη Φοντάνα Ντι Τρέβι, όπου μπορείτε να ρίξετε ένα νόμισμα και να κάνετε μια 
ευχή, που κατά την παράδοση θα μας φέρει ξανά στη Ρώμη. Θα δούμε την Πιάτσα Ντι Σπάνια, όπου γίνονται οι 
περίφημες επιδείξεις μόδας, θα περάσουμε από την Βία Ντι Κοντότι όπου βρίσκονται όλοι οι διάσημοι Οίκοι 
Υψηλής Ραπτικής. Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη. 
 
3η μέρα, Ρώμη – Σιένα – Σαν Τζιμινιάνο – Μοντεκατίνι: Αναχωρούμε για την μεσαιωνική πόλη Σιένα. 
Εξερευνώντας τα δρομάκια και τις γειτονιές, θα σταθούμε στην Πιάτσα ντελ Κάμπο, με τον πύργο του 
Δημαρχείου και θα ανηφορήσουμε μέχρι την πλατεία Ντουόμο. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και συνεχίζουμε για 
το Σαν Τζιμινιάνο, το πιο φημισμένο χωριό της Τοσκάνης που αποκαλείται συχνά και «μεσαιωνικό Μανχάταν». 
Θα δούμε τους 14 Πύργους της περιοχής όπως επίσης το Παλάτσο ντελ Πόπολο και τον καθεδρικό ναό της 
πόλης. Το απόγευμα άφιξη στο Μοντεκατίνι γνωστό για τα ιαματικά λουτρά του. Δείπνο, διανυκτέρευση. 
 
4η μέρα, Μοντεκατίνι – Λούκα – Επίσκεψη σε Οινοποιείο – Πίζα: Σήμερα θα επισκεφθούμε την μεσαιωνική 
πόλη Λούκα με την πιάτσα ντελ Μερκάτο, που διατηρεί το σχήμα του αρχαίου ρωμαϊκού αμφιθεάτρου καθώς 
και το οκταγωνικό της σχήμα. Θα δούμε τον Καθεδρικό του Αγίου Μαρτίνου με το άγαλμα που απεικονίζει 
μαύρο τον Ιησού Χριστό. Ακολουθεί επίσκεψη σε τοπικό οινοποιείο όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
δοκιμάσουμε διάφορα είδη κρασιών με συνοδεία αλλαντικών και τυριών. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας για την 
Πίζα, πλέον γνωστή για τον Κεκλιμένο Πύργο. 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. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
5η μέρα, Μοντεκατίνι – Κρουαζιέρα στα χωριά της Cinque Terre: Πρόγευμα και αναχώρηση για την Λα 
Σπέζια όπου με καραβάκι θα γνωρίσουμε τα χωριά της Cinque Terre που βρίσκονται στα βράχια της Λιγουρίας. 
Πρώτος σταθμός, στο Portovenere, χτισμένο στην άκρη της ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη χερσόνησο. 
Θα κάνουμε την βόλτα μας και θα απολαύσουμε τον καφέ μας. Ακολούθως θα συναντήσουμε το μικρό 
χρωματιστό χωριουδάκι Riomaggiore. Συνεχίζουμε για το πιο γνωστό χωριό την Manarola που κρέμεται πάνω 
από το μικρό λιμανάκι με τα απότομα βράχια και τα βαθιά καταπράσινα νερά, γεμάτο με πολύχρωμα σπίτια και 
ταβέρνες. Στο ψηλότερο τμήμα της πόλης βρίσκεται η εκκλησία του San Lorenzo. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό 
(προαιρετικό). Ακολούθως θα δούμε τo χωριό Corniglia κτισμένο πάνω σε βράχο και περιτριγυρισμένο από 
αμπελώνες. Τελευταίος σταθμός, η Vernazza ένα αυθεντικό ψαροχώρι με ροζ, κίτρινες και τουρκουάζ 
αποχρώσεις όπου θα έχουμε χρόνο για βόλτα. Ακολούθως θα πάρουμε το τρένο και θα επιστρέψουμε στη La 
Spezia όπου θα συναντήσουμε το λεωφορείο μας για την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο. Δείπνο στο ξενοδοχείο. 
 



6η μέρα, Μοντεκατίνι – Φλωρεντία: Αναχωρούμε για την πόλη της Αναγέννησης, τη Φλωρεντία. Στην 
γνωριμία μας με την πόλη θα δούμε την εκκλησία του Τίμιου σταυρού, την Σάντα Κρότσε, την πιο εντυπωσιακή 
εκκλησία της Φλωρεντίας και τόπο ταφής του Γαλιλαίου, του Μιχαήλ Άγγελου και του Μακιαβέλι. Θα 
θαυμάσουμε την γέφυρα Πόντε Βέκιο, με τα σπίτια και τα μαγαζάκια που μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από το 
ποτάμι. Στην Πιάτσα ντε λα Σινιορία θα δούμε το Παλάτσο Βέκιο στο οποίο σήμερα φιλοξενούνται αξιόλογα 
έργα γλυπτικής, και θα φτάσουμε στην Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι - όπου εκεί βρίσκεται ο τρίτος μεγαλύτερος 
Καθεδρικός Ναός της Ευρώπης, η Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι, σήμα 
κατατεθέν της πόλης. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και υπόλοιπη μέρα ελεύθερη.  
 

7η μέρα, Φλωρεντία – Ορβιέτο – Outlet – Ρώμη – Αθήνα: Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Αναχωρούμε για 
τη Ρώμη με σταθμό στο Ορβιέτο, χτισμένο πάνω σε έναν πέτρινο λόφο. Η πόλη διακρίνεται για την ιταλική 
γοητεία της, τον όμορφο καθεδρικό ναό, την πλατεία με τα υπαίθρια καφέ και τα πλακόστρωτα δρομάκια. Κάτω 
από όλα αυτά, μια κρυμμένη υπόγεια πόλη με σπηλιές και σήραγγες. Συνεχίζουμε για το μεγαλύτερο mall για 
ψώνια. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Ρώμης για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής.  
 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 

 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Ρώμη – Αθήνα με ALITALIA Airlines 
 Διανυκτερεύσεις με πρωινό μπουφέ στα αναφερόμενα ξενοδοχεία 4*   

(2 στη Ρώμη, 3 στο Μοντεκατίνι, 1 στη Φλωρεντία) ή παρόμοια 
 Τρία (3) γεύματα/δείπνα συνολικά   
 Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν 

ως αναλυτικό πρόγραμμα  
 Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός σε Ρώμη & Φλωρεντία  
 Κόστος πλοιαρίου & τρένου για τη διαδρομή στα Cinque Terre  
 κόστος εισόδου στο οινοποιείο με την δοκιμή κρασιών συνοδεία τυριών & 

αλλαντικών  
 Τοπικός έμπειρος συνοδός-αρχηγός 
 κόστος αποσκευής έως 23 κιλά  
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

ΔΕΝ  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 

 Φόροι αεροδρομίων & check points €200 (πληρωτέα στην Αθήνα) 
 φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  
 είσοδοι μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών & επισκεπτόμενων χώρων  
 ποτά/αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων 
 άλλα γεύματα που δεν αναφέρονται στα περιλαμβάνονται  
 Δημοτικός φόρος πόλεων ο οποίος καταβάλλεται απευθείας στα ξενοδοχεία 
 Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή στα περιλαμβάνονται ή αναφέρεται 

ως προαιρετικό.  
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων, συνεδρίων, εορτών & επίσημων αργιών. Το 
πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική ροή χωρίς καμιά παράληψη. Τελικό ημερήσιο 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 
 

 
 

Αναχωρήσεις 

 

11, 13, 18, 20 & 27 Ιουλίου 2019   
& 

1, 3, 8, 10, 15, 17 & 24 Αυγούστου 2019 
 

7 μέρες / 6  διανυκτερεύσεις 
 

Ξενοδοχεία 4* 

   
  ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ:    Tettuccio    
       ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ:    Nil                  ή      Mediterraneo 
                    ΡΩΜΗ:   Albani           ή      Cicerone   
 

Κατ’ άτομο 
σε δίκλινο 

639 € 

Μονόκλινο 799 € 

Παιδικό έως 11 ετών 609 € 


