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ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 

 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 

4ήμερη αεροπορική εκδρομή/3 διανυκτερεύσεις 

Αναχωρήσεις καθημερινά 

1 Νοεμβρίου 2018 – 28 Φεβρουαρίου 2019 

από €359,00 

 

Μια πόλη θησαυρός με παλάτια, υπέροχα κτίρια, ρομαντικές γέφυρες και γωνιές που σε ταξιδεύουν πίσω 

στο χρόνο. Ένα ζωντανό μουσείο που όμως δονείται από τη σύγχρονη κουλτούρα. Στα αναγεννησιακά 

κτίρια πλέον φιλοξενούνται γκαλερί σύγχρονης τέχνης και τα παλιά αρχοντικά έχουν μετατραπεί σε 

μοντέρνα gourmet εστιατόρια. Η πολυβραβευμένη Φλωρεντία είναι ένα αξιοθέατο από μόνη της. Μία 

τυχαία βόλτα αρκεί για να οδηγηθείτε σε κτήρια και μνημεία επιβλητικής αρχιτεκτονικής, ενώ το ιστορικό 

της κέντρο θα σας μεταφέρει σε μία άλλη εποχή, μεγαλείου, πλούτου και άφθονης τέχνης. Τα πόδια 

αποτελούν το καλύτερο μεταφορικό μέσο για τη Φλωρεντία, καθώς οι αποστάσεις είναι μικρές, και οι 

πέτρινοι μεσαιωνικοί δρόμοι μάς προσκαλούν να δούμε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Το πιθανότερο είναι 

πώς δεν θα προλάβετε να απορροφήσετε την ιστορία και την κουλτούρα της Φλωρεντίας σε λίγες ημέρες, 

για αυτό σας προτείνουμε τα πιο σημαντικά μέρη και αξιοθέατα που δεν πρέπει να χάσετε στο ταξίδι σας: 

Καθεδρικός Ναός της Φλωρεντίας και Βαπτιστήριο (Il Duomo di Firenze), Πινακοθήκη Ουφίτσι (Galleria degli 

Uffizi), Παλάτσο Πίτι (Palazzo Pitti) & Κήποι Μπόμπολι (Giardino di Boboli), Παλάτσο Βέκιο (Palazzo 

Vecchiο), Γκαλερία ντελ’ Ακαντέμια (Galleria dell’ Accademia), Πιάτσα ντέλα Σινιορία (Piazza Della Signoria), 

Πόντε Βέκιο (Ponte Vecchio), Μουσείο Μπαρτζέλο (Museo Nazionale del Bargello), Σάντα Κρότσε (Basilica di 

Santa Croce di Firenze), Πλατεία Μικελάντζελο (Piazzale Michelangelo). 
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ 

Καθημερινά 

01Nov18 – 28Feb19 
4 

Hotel Victoria (3*) € 359 € 419 

Hotel Caravaggio (3*) € 399 € 459 

FH55 Grand Hotel 

Mediterraneo (4*) 
€ 425 

€ 515 

UNA Vittoria Firenze (4*) € 425 € 515 

Athenaeum Personal Hotel (4*) € 455 € 575 

Grand Hotel Minerva (4*) € 560 € 680 

NH Collection Firenze Porta 

Rossa (5*) 
€ 595 

€ 835 

 

Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπoρικά εισιτήρια (με ενδιάμεσο σταθμό) 

2. Mία (1) χειραποσκευή έως 8 kgs 

3. Διαμονή σε επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία 3, 4 ή 5* 

4. Πρωινό καθημερινά 

5. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Φλωρεντίας  

6. Ταξιδιωτικά έγγραφα 

7. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης  

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Κόστος αποσκευής για πτήσεις της Aegean Airlines 

2. Δημοτικός φόρος (πληρώνεται απευθείας στο ξενοδοχείο) 

 

Σημειώσεις: 

 Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο (€) και έχουν υπολογισθεί σε συγκεκριμένη κατηγορία οικονομικών 

ναύλων 
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 Οι τιμές δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων, εορτών, επίσημων αργιών και άλλων ειδικών 

γεγονότων 

 Το τρίκλινο δωμάτιο είναι ουσιαστικά δίκλινο με προσθήκη τρίτης κλίνης. Ως εκ τούτου, μειώνεται ο 

ελεύθερος χώρος του δωματίου 

 Οποιαδήποτε κράτηση (κατόπιν σχετικής επικοινωνίας) επιβεβαιώνεται με προκαταβολή ίση με το 

30% της τελικής τιμής 

 

Tips: 

 Δυνατότητα επέκτασης πακέτου 

 Δυνατότητα δημιουργίας πακέτου σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο της επιλογής σας 
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