
7ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ 

Αναχώρηση 17 Απριλίου 2023 

1η μέρα 
Αναχώρηση στις 21:00 μ.μ. από τα Ιωάννινα από την κεντρική πύλη του Π.Γ.Ν.Ι , με 

προορισμό το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Εκεί θα επιβιβαστούμε στο πλοίο, θα 

τακτοποιηθούμε στις καμπίνες και στις 23:59 θα αναχωρήσουμε για Ανκόνα. 

2η μέρα 
Άφιξη στην Ανκόνα στις 16:00 μ.μ. το απόγευμα και επιβίβαση στο 

λεωφορείο. Μετά από μία διαδρομή περίπου 4,5 ωρών ( με τις 

απαραίτητες φυσικά στάσεις), φθάνουμε στη μαγευτική Φλωρεντία. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. Προαιρετικά βόλτα στην πόλη. 

3η μέρα 
Μετά το πρωινό, αναχώρηση με ελληνόφωνο ξεναγό, για να 

γνωρίσουμε την ιστορική πόλη που δίκαια βρίσκεται υπό την 

προστασία της UNESCO . Θα δούμε το μεγαλοπρεπές Ντουόμο με το περίφημο καμπαναριό 

του Τζιότο, το Βαπτιστήριο- ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής με μπρούτζινες πόρτες και μωσαϊκά 

–την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την Πιάτσα Ντε Λα Σινιορία και το 

Πόντε Βέκιο, που είναι μερικά από τα έργα τέχνης της 

Φλωρεντίας. Προαιρετικά μπορείτε να επισκεφθείτε 

την πινακοθήκη Ουφίτσι με πίνακες των Μποτιτσέλι, Ραφαήλ, 

Ντονατέλο, Λεονάρντο ντα Βίτσι ή Παλάτσο Πίτι ή απλά να κάνετε 

μία βόλτα στην υπαίθρια αγορά Πορτσελίνο όπου θα βρείτε 

χαρακτηριστικά ψάθινα φλωρεντιανά, χειροποίητα κεντήματα, 

δερμάτινα, και ξύλινα αντικείμενα. Χρόνος ελεύθερος. 

Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

4η μέρα 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και έπειτα μπορείτε να απολαύσετε ένα 

καφέ στην πλατεία της πόλης και μην παραλείψετε να 

επισκεφθείτε κάποιο από τα μικρά εστιατόρια που εκθέτουν τα 

υλικά που χρησιμοποιούν στα φαγητά τους καθώς και να 

δοκιμάσετε το διάσημο τοπικό κρασί της Τοσκάνης. 

Αν πάλι έχετε διάθεση για ψώνια να γνωρίζετε ότι η Φλωρεντία 

φημίζεται για τα δερμάτινά της. Τα περισσότερα καλά μαγαζιά με 

δερμάτινα είδη βρίσκονται στους δρόμους γύρω από τη Santa 

Croce. Καταστήματα με αντίκες θα βρείτε στη Via de Fossi, Via de Serragli και Via Maggio. 

Για κοσμηματοπωλεία περάστε από τη Via Tornabuoni και τo Ponte Vecchio. Μετά το 

μεσημέρι προαιρετική επίσκεψη στην πόλη Lucca, που είναι 90 χιλιόμετρα μακριά από την 

Φλωρεντία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 



5η μέρα 

Αφού πάρουμε το πρωινό μας , αναχωρούμε για την Μπολόνια 

(μιάμιση ώρα περίπου από την Φλωρεντία). Η Μπολόνια 

αποτελεί μία αξιοθαύμαστη πόλη, με πλήθος αξιοθέατων για να 

θαυμάσετε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας. Θα έχουμε συνοδεία μας και έναν τοπικό 

ξεναγό ο οποίος θα μας γνωρίσει την ιστορία αυτής της πόλης. Έτσι θα ξεκινήσουμε την 

περιήγησή μας από την Piazza Maggiore, τη μεγαλύτερη πλατεία 

της πόλης και θα χαθούμε στα γραφικά σοκάκια. Η περιοχή είναι τόσο 

ατμοσφαιρική, που θα μας μαγέψει από την πρώτη στιγμή. 

Συνεχίζουμε την βόλτα μας για να επισκεφθούμε τους φημισμένους 

πύργους Torre Asinelli & Torre Garisenda. Από την κορυφή του 

πρώτου μπορείτε να δείτε μέχρι την Αδριατική θάλασσα, ενώ ο 

δεύτερος αποτελεί την ‘’Πίζα’’ της Μπολόνια λόγω της μεγάλης 

κλίσης του. Θα επισκεφθούμε  επίσης, τη Basilica di San Petronio, μία 

εκκλησία αφιερωμένη στον αρχιεπίσκοπο του 5ου αιώνα και 

προστάτη της πόλης. Σύμφωνα με την παράδοση η συγκεκριμένη εκκλησία είναι υπεύθυνη 

για την καθιέρωση των δίσεκτων ετών. Υπάρχουν πολλά μουσεία όπου μπορείτε να 

γνωρίσετε την ιστορία αυτής της μοναδικής πόλης και όποιο και αν επιλέξετε , 

δεν θα σας απογοητεύσει. Παρόλο που ολόκληρη η Ιταλία είναι γνωστή για τα απίστευτα 

ζυμαρικά της, για την πίτσα και τις σάλτσες της, η Μπολόνια από μόνη της μπορεί να 

καυχιέται ότι συγκεντρώνει τα καλύτερα όλων αυτών στην πόλη της. 

Πρόκειται για μία πόλη με τεράστια γαστρονομική ιστορία και 

έχει το παρατσούκλι ‘’χοντρή πόλη’’. Μην φύγετε χωρίς να έχετε 

δοκιμάσει την γνήσια Μπολονέζ ή κάποια από τις φημισμένες 

πίτσες. 

Και φυσικά, συνδυάστε όποια επιλογή κι αν κάνετε, με ένα 

ποτήρι κόκκινο κρασί, επιλέγοντας μία από τις πολλές τοπικές 

ετικέτες. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

6η μέρα 
Πρωινό στο ξενοδοχείο, μεταφορά των αποσκευών στο λεωφορείο και είμαστε έτοιμοι για 

μια τελευταία βόλτα στην γραφική Μπολόνια. (Αναχώρηση από την Μπολόνια 12:00 μ.μ) 

Έπειτα, κατευθυνόμαστε για το λιμάνι της Ανκόνα. Επιβίβαση στο 

πλοίο και στις 16:30 μ.μ. το πλοίο, ξεκινά το ταξίδι του με προορισμό 

το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 

  

7η μέρα 
Άφιξη στις 10:00 το πρωί στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, επιβίβαση 

στο λεωφορείο και επιστροφή στα Ιωάννινα με τις πιο όμορφες 

αναμνήσεις. 

  

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται: 



-Τιμή συμμετοχής: 490€/άτομο αφορά σε Ξενοδοχεία 4* σε δίκλινο ή 

τρίκλινο δωμάτιο με πρωινό και  

610€/ άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό 

-Διαμονή σε τετράκλινες καμπίνες  με Superfast (ενώ η διαμονή σε 

τρίκλινες καμπίνες η επιβάρυνση είναι 35€/άτομο και σε δίκλινες 

καμπίνες 50€/άτομο). 

–Όλα τα city taxes(18,40€) και τα checkpoints(16,60€). 

 


