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ITAΛΙΑ 

 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΠΑΝΤΟΒΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ - ΡΩΜΗ 

5ΗΜΕΡΗ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

5 ημέρες / 4 διανυκτερεύσεις 

από 745€  

 

Αναχώρηση 

11 Ιανουαρίου 2023 

 

Ένα  ταξίδι  με έντονο  Ιταλικό <άρωμα> των επαρχιών της Τοσκάνης, της Μπολόνιας & του Βένετο….του 

οποίου το παζλ συμπληρώνεται με μια στάση στην Αιώνια Πόλη…. γιατί……… Roma è sempre Roma, όπως 

λένε και οι Ιταλοί. Η Ρώμη είναι πάντα η Ρώμη. 

Φλωρεντία, η πρωτεύουσα της Τοσκάνης, μία πόλη ανοιχτό μουσείο για τους επισκέπτες και σαν πασαρέλα 

μεγάλων Ιταλών μόδιστρων με μοντέλα τους κατοίκους της, η Φλωρεντία είναι η πόλη της τέχνης και της 

αισθητικής….. Μπολόνια, μια πόλη ζωντανή και γραφική, που αποπνέει ιστορία και πολιτισμό σε κάθε σου 

βήμα, με θαυμάσιο φαγητό….. Πάντοβα, φημισμένη φοιτητούπολη με ένα από τα ιστορικότερα πανεπιστήμια 

στην Ευρώπη…..Βενετία, η απόλυτη ερωτική πόλη, που επινοεί συνεχώς τρόπους να βρίσκεται σε πρώτο 

πλάνο για τους ρομαντικούς και όχι μόνο…. Και για επίλογο Ρώμη……Αυτοκρατορική, μοιραία, απρόβλεπτη, 

αεικίνητη, η Αιώνια Πόλη…..ακόμα και για <λίγες ώρες> …….  γοητευτική & ελκυστική…. 
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Ημέρα 1 (11/01/2023) 

ΑΘΗΝΑ, ΡΩΜΗ, ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ), ΜΠΟΛΟΝΙΑ 

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Ρώμη. Άφιξη, παραλαβή αποσκευών, 

επιβίβαση στο πούλμαν και άμεση αναχώρηση για την Φλωρεντία. Η πρωτεύουσα της Τοσκάνης, μία πόλη 

ανοιχτό μουσείο για τους επισκέπτες και σαν πασαρέλα μεγάλων Ιταλών μόδιστρων με μοντέλα τους 

κατοίκους της, η Φλωρεντία είναι η πόλη της τέχνης και της αισθητικής…Με την άφιξη μας θα 

ξεναγηθούμε στο Ιστορικό της κέντρο και θα θαυμάσουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της, όπως τον 

επιβλητικό Καθεδρικό Ναό (Ντουόμο) με το καμπαναριό του Τζιότο, το Βαπτιστήριο, την εκκλησία Σάντα 

Κρότσε, την Πόντε Βέκιο, την Πιάτσα ντε λα Σινορία κ.α. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Στη συνέχεια 

αναχώρηση για  Μπολόνια. Άφιξη στο ξενοδοχείο, παραλαβή δωματίων (check in) & διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 2 (12/01/2023) 

ΜΠΟΛΟΝΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 

Πρωινό και αμέσως μετά θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, η οποία είναι και 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. Κατά την ξενάγηση μας θα θαυμάσουμε τη μεσαιωνική πλατεία Piazza Maggiore με την 

βασιλική του  Αγίου Πετρόνιου να δεσπόζει στο κέντρο της, το άγαλμα του Ποσειδώνα, το Pallazo del 

Podesta , το Pallazo Re Enzo, το Pallazo D’Accursio (Δημαρχείο & Βιβλιοθήκη), τους πύργους Αsinelli και 

Garisenda κ.α. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Βράδυ ελεύθερο & διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 3 (13/01/2023) 

ΜΠΟΛΟΝΙΑ, ΠΑΝΤΟΒΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ), ΒΕΝΕΤΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 

Πρωινό, παράδοση δωματίων και αναχώρηση για Bενετία, με ενδιάμεση στάση στην Πάντοβα, γνωστή 

φοιτητούπολη, με ένα από τα ιστορικότερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη και με ξακουστούς επιστήμονες 

ανάμεσα στους καθηγητές του, όπως  τον Κοπέρνικο και τον Γαλιλαίο, αλλά και με λαμπερούς σπουδαστές, 

όπως τον Ιωάννη Καποδίστρια, που αποφοίτησε από την πασίγνωστη ιατρική σχολή. Λίγος χρόνος 

ελεύθερος και συνεχίζουμε για την Βενετία. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια 

(check in). Tο απόγευμα θα περιηγηθούμε  στο κέντρο της πόλης, ξεκινώντας από την πλατεία του Αγίου 

Μάρκου, θα γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες, την πατρίδα του 

Καζανόβα και του ταξιδευτή Μάρκο Πόλο, η ίδρυση της οποίας χρονολογείται τον 5ο αιώνα. Η γέφυρα των 

Στεναγμών, ο Πύργος του Ρολογιού, η βασιλική του Αγίου Μάρκου και η ομώνυμη πλατεία με το παλάτι 

των Δόγηδων, θα σας ενθουσιάσουν. Ολόκληρη η πόλη είναι ένα έργο τέχνης και τα κτίρια της, σε 

βενετσιάνικο - γοτθικό ρυθμό, θα σας αφήσουν άφωνους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο & διανυκτέρευση. 
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Ημέρα 4 (14/01/2023) 

ΒΕΝΕΤΙΑ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΟΥΡΑΝΟ & ΜΠΟΥΡΑΝΟ (ΜΕ  ΝΑΥΛΩΜΕΝΟ 

ΠΛΟΙΑΡΙΟ), ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Μετά το πρωινό άμεση αναχώρηση για τα νησιά ΜΟΥΡΑΝΟ & ΜΠΟΥΡΑΝΟ με ναυλωμένο πλοιάριο μόνο 

για τις ανάγκες του group μας, όπου και θα ξεναγηθούμε. Το Murano, γνωστό από το 1291 για την 

παραγωγή γυαλιού και κρυστάλλων, έγινε <ιερό> για τους παραγωγούς γυαλιού, αφού οι κλίβανοι 

απαγορεύτηκαν στη Βενετία ως προφύλαξη από τις πυρκαγιές. Εδώ θα γνωρίσουμε μέντορες αυτής της 

τέχνης αφιερωμένους στην παραγωγή, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μας σε ένα από τα σημαντικότερα 

εργοστάσια στο Μουράνο. Το νησί Μπουρανό, μικρό, γραφικό και πολύχρωμο, μοιάζει να έχει ξεπηδήσει 

από τις σελίδες ενός παραμυθιού ή από κάποιον πίνακα ζωγραφικής. Το Μπουράνο, είναι γνωστό για τα 

μικρά, φωτεινά και πολύχρωμα σπίτια του, τα οποία είναι εξαιρετικά δημοφιλή στους καλλιτέχνες, καθώς 

και για την παραγωγή δαντέλας. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, και θα 

αφιερώσουμε τον ελεύθερο μας  χρόνο στα σημεία που μας εντυπωσίασαν από την ξενάγηση της 

προηγούμενης ημέρας. Το βράδυ επιστροφή μας στο ξενοδοχείο & διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 5 (15/01/2023) 

ΒΕΝΕΤΙΑ,ΡΩΜΗ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βενετίας. Πτήση για Ρώμη, και χωρίς το <βάρος> των 

αποσκευών  τις οποίες θα παραλάβουμε στην Αθήνα, θα μεταφερθούμε στο Ιστορικό κέντρο της Αιώνιας 

Πόλης, που παραμένει πάντοτε…ελκυστική…και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ, φαγητό και βόλτα 

στην καρδιά της πόλης μέχρι την ώρα συνάντησης για την επιστροφή μας στο αεροδρόμιο Fiumicino. 

Απευθείας πτήση για Αθήνα και άφιξη στο Ελ. Βενιζέλος μετά τα μεσάνυχτα. 

 

 

Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο : 745€   /   Τιμή σε μονόκλινο : 895€ 
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Περιλαμβάνονται: 

 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με Αegean Airlines & ΙΤΑ Αirways 

2. Όλοι οι φόροι αεροδρομίων 

3. Mία (1) αποσκευή έως 23κιλά, μία (1) χειραποσκευή έως 8 κιλά & ένα (1) προσωπικό   αντικείμενο  

4. Δύο (2) διανυκτερεύσεις στην Μπολόνια σε ξενοδοχείο 4* στο κέντρο της πόλης 

5. Δύο (2) διανυκτερεύσεις στην Βενετία (Μέστρε) στο  ΗΟΤΕL LEONARDO ROYAL (4*) 

6. Πρωινό καθημερινά 

7. ‘Oλες οι μεταφορές, περιηγήσεις & ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

8. Eισιτήρια τραίνου & ναυλωμένο πλοιάριο για τις ανάγκες των ξεναγήσεων μας στην Βενετία 

9. Έμπειρη ελληνόφωνη ξεναγός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 

10. Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

11. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 

1. Δημοτικός φόρος διαμονής (περίπου 15€ ανά άτομο, για όλες τις διανυκτερεύσεις)  

2. Ταξιδιωτική ασφάλιση της INTERAMERICAN (προαιρετική) για ιατροφαρμακευτική   

           περίθαλψη (περιλαμβάνει  κάλυψη και για covid 19)  αξίας 20€ 

3. Εισιτήρια σε μουσεία, μνημεία, αξιοθέατα κ.α. (όπου και αν αυτό απαιτείται) 

 

 

Σημείωση : Λόγω του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων θέσεων η κράτηση επιβεβαιώνεται ΜΟΝΟ 

με προκαταβολή 250€ (μη επιστρέψιμη) ανά άτομο και εξόφληση το αργότερο 

 20ημέρες πριν την αναχώρηση (έως και τις 20/12/22) 
 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ATH FCO 11JAN A3 650 08:35 09:40 

VCE FCO 15JAN AZ 1466 11:15 12:25 

FCO ATH 15JAN AZ 722 21:50 00:45 
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