
 
   

 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ 
 
 
1η μέρα: Αθήνα-Πάτρα 
Αναχώρηση από Αθήνα και επιβίβαση στο πλοίο για το ταξίδι στην Ανκόνα, που μοιάζει περισσότερο με 
κρουαζιέρα.. casino, disco, εστιατόριο, μπαρ, καταστήματα και άνετη διανυκτέρευση εν πλω. 
 
 
2η μέρα: Ανκόνα- Μοντεκατίνι Τέρμε  
Άφιξη στην Ανκόνα και πορεία προς τoΜοντεκατίνι Τέρμε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.  
 
 
3η μέρα: Φλωρεντία (ξενάγηση πόλης) 
Αναχώρηση για τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της αισθητικής, που έχει 
ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην ξενάγηση μας θα δούμε την 
Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα 
Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε 
λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ 
Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με 
αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, την 
ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα 
ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή 
επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
 
4η μέρα: Λούκα - Πίζα 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός 
των τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και Ανφιτεάτρο κ.λπ. Επόμενη επίσκεψη η ιστορική 
πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, το καμπαναριό του Καθεδρικού 
Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό 
κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
 
5η μέρα: Μοντεκατίνι - Τσίνκουε Τέρε «πέντε γαίες» 
Μετά το πρωινό μας ταξιδεύουμε δυτικά, προς την ακτογραμμή του Εθνικού Πάρκου CinqueTerre, που ανήκει 
στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Εκεί θα δούμε σπίτια χρωματιστά σκαρφαλωμένα στους 
άγριους βράχους της Δυτικής Ακτής της Ιταλίας.Επιστροφή στο Μοντεκατίνι , διανυκτέρευση. 
 



 
 
 
6η μέρα: Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο 
Μετά το πρωινό, αναχώρηση 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, ο οποίος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε 
ολόκληρη την Ιταλία. Επόμενη επίσκεψη το Σαν Τζιμινιάνο, το «Μανχάταν του Μεσαίωνα», με τους 
πανύψηλους πέτρινους πύργους του, σύμβολα κοινωνικής και οικονομικής ισχύος των τσιφλικάδων του 
Μεσαίωνα. Από τις επάλξεις τους, το μάτι χάνεται σε μια απεραντοσύνη από αμπελώνες. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο , διανυκτέρευση. 
 
 
7η μέρα: Μοντεκατίνι - Ανκόνα 
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα, όπου το πλοίο επιστροφής μας περιμένει. Άφιξη, επιβίβαση 
στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.  
 
 
8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα 
Άφιξη στην Πάτρα και επιστροφή στην Αθήνα. 
 
 
 
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς 
να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.  
 
 
Αναχωρήσεις : 16, 17, 18, 21, 28/04, 03/06 
 
 
Περιλαμβάνονται: 

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα-Ανκόνα-Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες  

• Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρίας Panolympia 

• 5 διανυκτερεύσειςστο ξενοδοχείοAduaHotel 4* ή παρόμοιο 

• Μπουφέ πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο 

• Εκδρομές , Περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 

• Αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας  

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών  
 
Δεν περιλαμβάνονται:  

• CheckPoint20€ 

• Είσοδοι μουσείων, πινακοθήκες, αρχαιολογικοί χώροι, αχθοφορικά,φιλοδωρήματα   

• Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι επιτόπου στο ξενοδοχείο 6ευρώ το άτομο, τη βραδιά 

• Kόστος εισιτηρίων τρένου ή πλοίου για το Τσίνκουε Τέρε περίπου 35€/άτομο.  

• Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό 
 
 
 
 

 

 

Κόστος κατ’ άτομο 

Earlybooking Δικλινο Μονόκλινο Παιδί 

465€ 485€ +120€ 415€ 



 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


