
             
Μητροπόλεως 26-28, (8ος όρ. )
Αθήνα 105 63
Τηλέφωνο: 210 3315621
Φαξ: 210 3315623 – 4
Email: info@grefis.gr 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΟΥΜΒΡΙΑ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ 8ημ. 

Περούτζια,  Γκούμπιο, Ασίζη, Σιένα, Μοντεκατίνι,  Σαν Τζιιμιάνο, 
Λούκα,  Πίζα,  Φλωρεντία.

  Αναχώρηση  :          21  Δεκεμβρίου’19 

                             
                                               
1η μέρα:  ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ – (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ 
Συγκέντρωση  και  αναχώρηση για  το λιμάνι  της  Πάτρας  (Ηγουμενίτσας).   Επιβίβαση  στο
πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο
χρόνο  σας  μπορείτε  να  διασκεδάσετε  στους  πολυτελείς  χώρους  αναψυχής  του  πλοίου.
Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ –   ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση γιατηνη πρωτεύουσα της Ούμβριας η Περούτζια. Στην
περιήγησή  μας  στην  Κόρσο  Βανούτσι  θα  δούμε  την  Ρόκα  Παολίνα,  τα  δαιδαλώδη
μεσαιωνικά στενά της πόλης και θα καταλήξουμε στην Πιάτσα Νοβέμπρε με την Φοντάνα
Ματζόρε,  τον  Καθεδρικό  Ναό  του  Σαν  Λορέντζο  και  το  μέγαρο  των  Πριόρι.  Χρόνος
ελεύθερος. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση.

3η μέρα:  ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ – KOYMΠIO - AΣΙΖΗ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωρίο Γκούμπιο με το μεγαλύερο
Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ευρώπης. Σημαντική Ρωμαϊκή αποικία με σημαντικά μνημεία
όπως το Ρωμαϊκό θέατρο, το Παλάτι Τόρρε και τον Καθεδρικό Ναό. Επόμενη επίσκεψη η
πρωτεύουσα  της  Ούμβριας  η  Περούτζια.  Στην  περιήγησή  μας  στην  Κόρσο  Βανούτσι  θα
δούμε την Ρόκα Παολίνα, τα δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά της πόλης και θα καταλήξουμε
στην Πιάτσα Νοβέμπρε με την Φοντάνα Ματζόρε, τον Καθεδρικό Ναό του Σαν Λορέντζο και
το  μέγαρο  των  Πριόρι.  Στη  συνέχεια  θα  επισκεφθούμε  την  Ασίζη, γενέτειρα  του  Αγίου
Φραγκίσκου, ο οποίος ίδρυσε το θρησκευτικό τάγμα των Φραγκισκανών στην πόλη το 1208.
Στην  πανοραμική  μας  περιήγηση  θα  δούμε  την  Πιάτσα  ντελ  Κομούνε,  το  Παλάτσο
Κομουνάλε, την Βασιλική της Σάντα Κιάρα, και το Ντουόμο του Σαν Ραφίνο. Επιστροφή αργά
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

mailto:info@grefis.gr


4η μέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ – ΣΙΕΝΑ – ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ -  ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ   
Πρωινό  στο  ξενοδοχείο  και  αναχώρηση  για  την  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.  Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε το μεσαιωνικό Σαν Τζιμινιάνο. Οι Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι μας
καλωσορίζουν  από  μακριά  δίνοντας  στο  Σαν  Τζιμινιάνο  μια  παραμυθένια  όψη,  σχεδόν
απίστευτη.  Αργά  το  απόγευμα  μεταφορά  και  τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο  μας  στη
Φλωρεντία. Δείπνο και Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης,
πόλη της τέχνης και της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO. Στην πανοραμική 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,  (εξωτερική  επίσκεψη)  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 στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η μέρα:    ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ     – ΠΙΖΑ  – ΛΟΥΚΑ   
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση   για την  ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά
τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης,
που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό
κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα
του  Τζιάκομο  Πουτσίνι.  Επιστροφή  αργά  το  απόγευμα  στο  ξενοδοχείο.  Δείπνο  και
διανυκτέρευση. 

7η μέρα: -  ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ   - ΑΝΚΟΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα όπου θα επιβιβαστούμε στο
πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

8η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ 
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε στο λιμάνι της
Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά
το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη/Αθήνα.

Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο        575  €                                    
Τιμή σε μονόκλινο                      725 €                                
Παιδικό ( μέχρι 12 ετών )          525  €                                   



Περιλαμβάνονται:
 Πολυτελές  κλιματιζόμενο  πούλμαν  του  γραφείου  μας  για  τις  μεταφορές  και

μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Ακτοπλοϊκά  εισιτήρια  Πάτρα/Ηγουμενίτσα  –  Ανκόνα  –  Πάτρα/Ηγουμενίτσα   σε

4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντουζ (ΑΒ4).
 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.  (Hotel Plaza Perugia & Hotel Mediterraneo

Firenze) ή παρόμοια.
 Πρωινό  καθημερινά ( εκτός πλοίου ). 
 Τρία (3) δείπνα στο σύνολο στο ξενοδοχείο μας στη Φλωρεντίαι. 
 Εκδρομές, περιηγήσεις,  ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα

της εκδρομής.
 Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
 Τοπικός ξεναγός στη Φλωρεντία
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α

Δεν περιλαμβάνονται:
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται, 
 Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
 Checkpoint (25€)
 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά  (Μοντεκατίνι 1,4€, Περούτζια

2€).

Σημείωση:
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που
θα πραγματοποιηθούν.
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