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1
η
 ημέρα: Αναχώρηση Τρίτη 30 Απριλίου (Αγρίνιο – Ηγουμενίτσα) 

Συγκέντρωση ώρα 19:30 το απόγευμα στο παλιό σταθμό του τρένου. Άμεση αναχώρηση για το λιμάνι της 

Ηγουμενίτσας, με ενδιάμεσες στάσεις. Τακτοποίηση στο πλοίο και στις καμπίνες μας, οι οποίες είναι τετράκλινες, 

εσωτερικές, με w/c - ντους, κλιματιζόμενες και απόπλους αργά το βράδυ, ώρα 00:00, για Αγκόνα. Απολαύστε την 

πολυτέλεια του πλοίου για αγορές, καφέ, ποτό και διασκεδάστε στους χώρους του καζίνου ή στη ντίσκο. 

Διανυκτέρευση εν πλω.  

 

2
η
 ημέρα: Τετάρτη 1 Μαϊου (Ηγουμενίτσα – Ανκόνα – Φλωρεντία) 

Άφιξη στο λιμάνι της Αγκόνας, ώρα 16:00 περίπου και άμεση αναχώρηση για τη Φλωρεντία. 

Διασχίζοντας την κοιλάδα του Άρνου και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στη γενέτειρα της 

Αναγέννησης, την πόλη της τέχνης και της αισθητικής. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, FH55 Grand 

Hotel Mediterraneo 4* ή παρόμοιας κατηγορίας, που βρίσκετε στο κέντρο της πόλης, δείπνο, 

διανυκτέρευση. 



3
η
 ημέρα: Πέμπτη 2 Μαϊου (Φλωρεντία - Πίζα)  

Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το ιστορικό κέντρο της πόλης. Η Φλωρεντία, είναι πρωτεύουσα 

της περιφέρειας της Τοσκάνης και της ομώνυμης επαρχίας. Από το 1865 έως το 1870 ήταν η πρωτεύουσα 

του Βασιλείου της Ιταλίας. Η πόλη βρίσκεται επί του ποταμού Άρνου και αριθμεί περίπου 400.000 

κατοίκους που ονομάζονται Φλωρεντίνοι. Κέντρο εμπορίου κατά τον Μεσαίωνα, η Φλωρεντία 

κυβερνήθηκε από την οικογένεια των Μεδίκων. Θεωρείται το λίκνο της ιταλικής Αναγέννησης και είναι 

γνωστή για τους καλλιτεχνικούς της θησαυρούς. Το ιστορικό κέντρο της πόλης έχει χαρακτηριστεί ως 

Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO. Στη ξενάγησή μας θα δούμε 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 Σινιόρα, που στολίζει το 

σιντριβάνι του Ποσειδώνα και το αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ 

βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης και η Λότζια 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, μια από τις πιο κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας με τη χαρακτηριστική αψίδα της και 

τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski.  

Το μεσημέρι αναχωρούμε για την ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη (περίπου 1 

ώρα διαδρομή). Η Πίζα είναι μια πόλη με 90.000 κατοίκους και είναι παγκοσμίως διάσημη για τον Πύργο 

της που γέρνει. Είναι μοναδικά χτισμένη πάνω στον ποταμό Αρνο, με χρώματα της Τοσκάνης και γούστο 

ιταλικό. Ο Πύργος της Πίζας είναι ένα από τα διασημότερα αξιοθέατα της Ιταλίας. Πρόκειται στην 

πραγματικότητα για το καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκεται μέσα στο «Πεδίο των 

Θαυμάτων» και είναι η τρίτη παλαιότερη κατασκευή στην Πλατεία του Ντουόμο, μετά τον Καθεδρικό ναό 

και το κυκλικού σχήματος Βαπτιστήριο, ενώ δίπλα βρίσκεται και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. 

Η Πίζα είναι μια πολύ ζωντανή πόλη. Το Πανεπιστήμιό της ιδρύθηκε το 1343 και υποδέχεται χιλιάδες 

φοιτητές για σπουδές Νομικής, λογοτεχνίας, γλωσσών, μαθηματικών. Η πόλη διαθέτει μαγευτικά κτίρια, 

στην τεχνοτροπία της περιοχής της Τοσκάνης, άριστες υποδομές γύρω από το ποτάμι, κλασικά 

αριστουργήματα και έργα τέχνης. Τα σοκάκια της αποπνέουν μεσαίωνα, τα καταστήματα και οι μπουτίκ 

της, αντίθετα, είναι στην τελευταία λέξη της μόδας και του σικ. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 

ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση. 

 

4
η
 ημέρα: Παρασκευή 3 Μαϊου (Φλωρεντία - Σιένα – Σαν Τζιμινιάνο) 

Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τη Σιένα (περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά), που σύμφωνα με το θρύλο 

έλαβε το όνομά της από τον μεγαλύτερο γιο του Remus, τον Senius. Η Σιένα είναι μία πόλη μουσείο με ιστορικό 

παρελθόν, ένδοξο παρόν και σίγουρο μέλλον. Το πολύτιμο κόσμημα της Τοσκάνης με τα γοτθικά κτίρια 

και τις πελώριες ξύλινες πόρτες, έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO «Μνημείο Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Η Αναγεννησιακή ομορφιά της αντικατοπτρίζεται στα περίφημα 

μεσαιωνικά αρχιτεκτονικά κτίρια της. Εδώ θα περιηγηθούμε στην Πιάτσα ντελ Κάμπο, την πιο επιβλητική 

από τις ιταλικές πλατείες, όπου αναβιώνει το περίφημο Πάλιο, ένα μεσαιωνικό έθιμο ιπποδρομιών. Θα 

δούμε επίσης το παλιό Δημαρχείο και τον γοτθικό, καθεδρικό ναό της πόλης.  

Επόμενη επίσκεψη μας το Σαν Τζιμινιάνο, ένα εντυπωσιακό καστροχώρι, το «Μανχάταν του 

Μεσαίωνα» όπως αποκαλείται, 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 το απόγευμα στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος για μια 

τελευταία επίσκεψη στο κέντρο της Φλωρεντίας. Δείπνο, διανυκτέρευση. 

 
5

η
 – 6

η
 ημέρα:  Σάββατο – Κυριακή, 4 – 5 Μαίου (Ανκόνα – Ηγουμενίτσα - Αγρίνιο)  

Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΝΚΟΝΑΣ, όπου μας περιμένει το πλοίο για  

την επιστροφή. Τακτοποίηση στις καμπίνες μας, οι οποίες είναι τετράκλινες, εσωτερικές, με w/c - ντους, 

κλιματιζόμενες. Αναχώρηση πλοίου στις 16:30 το απόγευμα. Άφιξη στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ το πρωί της Κυριακής 

5
 
Μαϊου. Επιβίβαση στο πούλμαν μας και αναχώρηση για το Αγρίνιο. 

 



ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 475€ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

1. Πούλμαν πολυτελές, τελευταίας τεχνολογίας, κλιματιζόμενο, με w/c. Με δύο οδηγούς 

έμπειρους επαγγελματίες. 

2. Έμπειρος Έλληνας ξεναγός που μιλά άπταιστα την ιταλική γλώσσα, με πολυετή εμπειρία στις ξεναγήσεις 

στην Ιταλία. 

3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε τετράκλινες καμπίνες, εσωτερικές, με κλιματισμό και w/c - Ντους 

4. Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, με πρωινό και βραδινό φαγητό. Δωμάτια δίκλινα η 

τρίκλινα. 

5. Ξεναγήσεις - Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

6. Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλιση αστικής ευθύνης. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

 Είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, θεαμάτων, διασκεδάσεις, ποτά, νερά, φιλοδωρήματα.  

 Τσεκ ποϊντ στις εισόδους των πόλεων,  

 Δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία κατ’ άτομο.  

 Για μονόκλινο δωμάτιο στα ξενοδοχεία πληρώνεται η διαφορά και εφόσον έχει παραγγελθεί πριν την 

αναχώρηση. 

 Προσοχή, για άλλου τύπου καμπίνες (δίκλινες κτλ) που έχουν άλλη τιμή – ο ενδιαφερόμενος θα πληρώσει 

τη διαφορά. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 Αναλόγως των συνθηκών και κατόπιν συνεννόησης, μπορεί να αλλάξει η σειρά του προγράμματος 

(ξεναγήσεις, περιηγήσεις, επισκέψεις, αφίξεις) . 

 Ταξιδεύουμε με ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ που έχει (λατινικά γράμματα) ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ σε ισχύ. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. 

Το πρόγραμμα ορίζει τον τύπο της καμπίνας που θα έχετε στο πλοίο. Εάν θέλουμε άλλου 

τύπου καμπίνα [Δίκλινη εσωτερική ή Δίκλινη εξωτερική ή Τρίκλινη εσωτερική ή Τρίκλινη 

εξωτερική ή Μονόκλινη] ή γενικά άλλου τύπου καμπίνα από αυτή που ορίζει το πρόγραμμα, υπόκειται σε 

επιβαρύνσεις κατόπιν σύντομης ενημέρωσης με την Ναυτιλιακή Εταιρεία. Το ίδιο ισχύει και για το ξενοδοχείο εάν 

θέλουμε μονόκλινο δωμάτιο κ.λ.π. 

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.  

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μέχρι τις 29/03/2019 στα γραφεία του ΤΕΕ, οδός Πάνου Σούλου 11, 

στο τουριστικό γραφείο Σταμούλης Tours 2641093483 (διοργανωτή), ή στον κ. Χούση Θεόδωρο 6945046126, ο 

οποίος μπορεί να σας παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστεί.   

 


