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ημέρες
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Ρώμη - Τοσκάνη- Φλωρεντία
Συνδυάστε σε αυτό το ταξίδι διαμονή σε 2 από τις πιο φημισμένες πόλεις του κόσμου με διανυκτερεύσεις στη
Ρώμη και στη Φλωρεντία. Εξασφαλίσαμε για εσάς ιδανικό συνδυασμό πτήσεων με αναχώρηση για Ρώμη και
επιστροφή από Μπολόνια για να μην χρειαστεί να κάνετε περιττά χιλιόμετρα. Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα
και θα καταλάβετε γιατί αυτό είναι από τα ωραιότερα ταξίδια στην Ιταλία..

Ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί προσφέρουμε..
►Μόνο απευθείας πτήσεις με αναχώρηση για Ρώμη και επιστροφή από Μπολόνια
►Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*
►Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας
►Καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες
►Ελληνόφωνη τοπική συνοδό, μόνιμη κάτοικο Ρώμης
►Έλεγχος τήρησης των υγειονομικών κανόνων

1

ημέρα

Πτήση για Ρώμη - Ξενάγηση Πόλης

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο στις 13.45 και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη. Mετά την παραλαβή των
αποσκευών, χωρίς να χάσουμε χρόνο θα ξεκινήσουμε με πανοραμική ξενάγηση στην πόλη - σύμβολο που
δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα
Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαϊκό
κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα
του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια με το μνημείο του Βίκτωρα Εμμανουήλ, το λόφο
Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. Στη συνέχεια θα πάμε στο ξενοδοχείο για τακτοποίηση
στα δωμάτια.
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ημέρα

Μουσεία Βατικανού - Άγιος Πέτρος - Καπέλα Σιξτίνα - Villa Borghese

Πρόγευμα και μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για μια μοναδική ξενάγηση. Τα
Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα μερικών από των κορυφαίων μουσείων του κόσμου με ετήσια
επισκεψιμότητα άνω των 4,3 εκατ. τουριστών. Διαθέτουν εκθέματα της μακραίωνης και τεράστιας συλλογής
της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, περιλαμβανομένων διάσημων αγαλμάτων του αρχαίου κόσμου και
αριστουργημάτων της Αναγέννησης και του σήμερα. Στην ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε αμέτρητους
μοναδικούς θησαυρούς, όπως τον διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών,
τα δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με
τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας
ζωγραφικής. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου
Πέτρου στο Βατικανό, όπου θα εντυπωσιαστούμε από την αποκαθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ Αγγέλου και
τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στην υπέροχη πόλη. Σας
προτείνουμε να περπατήσετε στη Βίλα Μποργκέζε (Villa Borghese), το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης,
αντίστοιχο με το Central Park της Νέας Υόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια, ζωολογικό κήπο, αγάλματα
και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να επισκεφτείτε τη Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον
αφορά τον αριθμό και τη σημασία των γλυπτών του Bernini και των πινάκων του Caravaggio. Με 500.000

επισκέπτες το χρόνο το καθιστούν από τα πιο σημαντικά μουσεία της Ιταλίας.
Μόλις πέσει το φως, ελάτε μαζί μας σε μια προαιρετική νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα
της Ρώμης, για να την δείτε όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν αξέχαστα. Θα
διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, την
κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρηνάλιο, όπου δεσπόζει το
προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης με το
μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το
φωταγωγημένο Κολοσσαίο και τέλος θα κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, μια από τις πιο γραφικές και
κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού.
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ημέρα

Ρώμη - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο - Φλωρεντία

Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε για τη μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην
πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή
μας στα γραφικά καλντερίμια της πόλης θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον
Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα
τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία
Επόμενος σταθμός το “Μανχάταν του Μεσαίωνα”, η γραφική κωμόπολη San Gimignano. Ψηλοί αγέρωχοι
πύργοι μας καλωσορίζουν από μακριά δίνοντας στο Σαν Τζιμινιάνο μια παραμυθένια όψη. Η πόλη των
όμορφων πύργων, είναι μία από τις πιο καλοδιατηρημένες της Τοσκάνης. Στον ουρανό της υψώνονται οι
εντυπωσιακοί πύργοι του 13ου αιώνα, από τους 76 που υπήρχαν, σήμερα σώζονται οι 14.
Τελευταία στάση για σήμερα η Φλωρεντία, η γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει ανακηρυχθεί
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Ξεκουραστείτε λίγο γιατί θα καταλάβετε πολύ σύντομα πως η βραδινή βόλτα στη Φλωρεντία είναι μοναδική!
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Φλωρεντία - Ξενάγηση Πόλης

Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκιναμε την περιήγησή μας στην πόλη. Η Φλωρεντία είναι
μια πόλη – μουσείο με πίνακες, τοιχογραφίες, και γλυπτά από την πλουσιότερη και παραγωγικότερη περίοδο
που γνώρισε ποτέ η τέχνη και ο πολιτισμός. Θα δούμε την εκκλησία του Τίμιου Σταυρού, την Σάντα Κρότσε,
την πιο εντυπωσιακή εκκλησία της Φλωρεντίας και τόπος ταφής 270 επιφανών Φλωρεντίνων, ανάμεσα στους
οποίος ο Γαλιλαίος, ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Μακιαβέλι. Θα θαυμάσουμε την γέφυρα Πόντε Βέκιο, με τα σπίτια
και τα μαγαζάκια που μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από το ποτάμι, μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες
της Φλωρεντίας. Στην Πιάτσα ντε λα Σινιορία θα δούμε το Παλάτσο Βέκιο, έδρα της τοπικής κυβέρνησης
επί επτακόσια χρόνια, στο οποίο σήμερα φιλοξενούνται αξιόλογα έργα γλυπτικής και θα φτάσουμε στην
Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι, όπου βρίσκεται ο τρίτος μεγαλύτερος καθεδρικός ναός στην Ευρώπη, η Σάντα Μαρία
Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι, σήμα κατατεθέν της πόλης. Χρόνος ελεύθερος για
επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο.
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Φλωρεντία - Μπολόνια - Πτήση Επιστροφής

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την Μπολόνια. Η πρωτεύουσα της ομώνυμης
επαρχίας και αγαπημένη πόλη των Ιταλών. Αρχαιότατη πανεπιστημιούπολη, με το παλαιότερο πανεπιστήμιο
της Ευρώπης (από το 1088) στο οποίο μεταξύ άλλων, φοίτησαν ο Κοπέρνικος και ο Δάντης. Μετά από
μια σύντομη περιήγηση θα καταλήξουμε στην κεντρική μεσαιωνική Piazza Maggiore. Η τοπική αυθεντική
ιταλική κουζίνα θεωρείται για τους ντόπιους τέχνη και είναι πολύ φημισμένη οπότε μην παραλείψετε να την
δοκιμάσετε. Τέλος, στη Μπολόνια θα ανακαλύψετε μια άλλη μικρή Βενετία, αφού και οι Μπολονέζοι ζουν
πάνω από τα κανάλια της πόλης, όπως και οι Βενετοί! Το μεσημέρι μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την
πτήση επιστροφής.

Τιμοκατάλογος

Ρώμη - Τοσκάνη - Φλωρεντία

17&26
Δεκεμβρίου
2 Ιανουαρίου
5 ημέρες

Τιμή σε
δίκλινο /
τρίλκινο

Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Αναχώρηση

Τιμή
παιδιού

Tιμή
Μονοκλ.

Πτήσεις

RYANAIR

Ρώμη
ALBANI 4*

375€

Φλωρεντία
THE GATE 4*

290€

580€

ΘΕΣ - ΡΩΜΗ
15:45 - 16:25
ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΘΕΣ
15:35 - 18:40

+σύνολο φόρων 145€

Περιλαμβάνονται
•
•
•
•
•
•
•
•

αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της
RYANAIR
Αποσκευές : 1 προσωπικό αντικείμενο (40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ (55x40x20cm) ανά
άτομο
Διαμονή για 4 διαν/σεις σε ξενοδοχεία 4*
Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές
λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα
επίσημος τοπικός ξεναγός για ξενάγηση πόλης
στη Φλωρεντία
Συνοδός εκδρομής
Ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν Περιλαμβάνονται
•
•
•

εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα
δημοτικοί φόροι πόλεων (ανά άτομο/ανά ημέρα.
Ρώμη 6€, Φλωρεντία 4,80€)
checkpoint 25€ και προαιρετικές δραστηριότητες

