
 

Ρώμη 

 
Την αποκαλούν «Αιώνια Πόλη» και η αλήθεια είναι πως, από την πρώτη στιγμή που ο επισκέπτης φτάνει 
στην ιστορική αυτή τοποθεσία, αισθάνεται ότι εισέρχεται σε ένα «ζωντανό» μουσείο.  Πράγματι, η 
Ρώμη βρίθει ιστορικών μνημείων εξαιρετικής ομορφιάς. Λίγες πόλεις προσφέρουν τέτοια ποικιλία και 
λίγοι είναι οι επισκέπτες που φεύγοντας δεν έχουν την επιθυμία να επιστρέψουν. Έχει όλα όσα θα ήθελε 
κάποιος από μια μοντέρνα πόλη. Από τα ερείπια των ημερών της ένδοξης Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 
μέχρι την Αναγέννηση και τα μπαρόκ κτήρια του ιστορικού της κέντρου, η Ρώμη είναι ένα λαμπρό 
αρχιτεκτονικό μωσαϊκό, ένα πραγματικό αριστούργημα. Παράλληλα, μέσα στην πόλη της Ρώμης 
δεσπόζει το κράτος του Βατικανού, το κέντρο του Καθολικισμού και ένα σημείο - σταθμός για τις 
αναγεννησιακές τέχνες.  
 
 
 
 
 
 



Πότε αξίζει να πάτε; 
 
Η καλύτερη στιγμή να επισκεφθείτε την Ρώμη είναι μεταξύ του μήνα Οκτώβρη και Απρίλη, όπου οι 
μεγάλες μάζες τουριστών έχουν περιοριστεί και οι τιμές των ξενοδοχείων είναι σχετικά χαμηλές. Παρόλα 
αυτά, θα χρειαστείτε ζεστό ρουχισμό αν και ο καιρός ποτέ δεν είναι ιδιαίτερα παγερός 
 
 

Ρώμη - Θερμοκρασία 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοεμ Δεκ 
Ελαχ (°C) 3 3 5 8 12 16 19 19 16 12 8 5 
Μεγ(°C) 12 13 15 18 23 28 31 31 27 22 16 12 

 
 
Με μία ματιά 
 

• Κατηφορίστε νότια του Τίβερη, στα γραφικά δρομάκια του Trastevere. 
• Περπατήστε στην Ρωμαϊκή Αγορά με τα αναρίθμητα αρχαία ερείπια.  
• Επισκεφθείτε την μαγευτική οβάλ πλατεία του λαού(Piazza del Popolo). 
• Ανεβείτε στο Λόφο Παλατίνο, πιο ξακουστό ύψωμα της επτάλοφης Ρώμης, για να 

αγναντέψετε την πόλη από ψηλά. 
 
 

Πληροφορίες Προορισμού 
 

• Χώρα: Ιταλία 
• Γλώσσα: Ιταλικά 
• Ζώνη Ώρας: -1 
• Νόμισμα: Ευρώ 
• Διάρκεια πτήσης: 2 ώρες 

 

 



Χάρτης Προορισμού 
 

 
 
Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
• Μετακινήσεις:  Η πόλη διαθέτει ένα εξαιρετικό δίκτυο αστικών συγκοινωνιών που περιλαμβάνει 

μεγάλη γκάμα μέσων: λεωφορεία, τραμ, μετρό που καλύπτει κυρίως το κέντρο της πόλης και 
επίγειο σιδηρόδρομο που καλύπτει κυρίως τα περίχωρα. Τα εισιτήρια είναι συμβατά με όλους 
τους τύπους αστικών μετακινήσεων, ενώ παιδιά κάτω των 10 ετών μετακινούνται δωρεάν. Αν 
επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα συναντήσετε πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στο 
αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. 
 

• Συνάλλαγμα:  Η Ιταλία βρίσκεται στην Ευρωζώνη, οπότε χρησιμοποιεί και αυτή ως νόμισμα της 
το Ευρώ(€). 

 

• Επικοινωνία:  Όταν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν χρειάζεται να καταβάλλετε επιπλέον 
ποσά για να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο. Αυτό είναι γνωστό ως «περιαγωγή». Για τις 
κλήσεις σας (σε κινητά και σταθερά τηλέφωνα), τα γραπτά μηνύματα που στέλνετε (SMS) και τις 
υπηρεσίες δεδομένων ισχύουν οι εγχώριες χρεώσεις, δηλαδή οι ίδιες τιμές που ισχύουν για τις 
κλήσεις, τα μηνύματα και τα δεδομένα στην Ελλάδα. 

 
 
 
 
 



Συνδυάστε το ταξίδι σας στο Ρώμη με: 
• Φλωρεντία 
• Μιλάνο 
• Νάπολη 
• Βενετία 
• Σιένα 
• Σικελία 

 

 
Δραστηριότητες 
 

1. Κολοσσαίο (Colosseum) 

Το διάσημο Κολοσσαίο ορθώνεται περήφανο στο 
νοτιοανατολικό άκρο του ιστορικού κέντρου της ιταλικής 
πρωτεύουσας. Χτισμένο τον πρώτο αιώνα μετά Χριστό, 
το τεράστιο αυτό οικοδόμημα χωρούσε πάνω από 45.000 
θεατές και είναι ταυτισμένο με το μεγαλείο της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας αλλά και τα αιματηρά θεάματα της 
εποχής με τις μονομαχίες μεταξύ ανθρώπων και ζώων 
καθώς και με τα βασανιστήρια των πρώτων χριστιανών. 
Εξερεύνησε το τεράστιο αμφιθέατρο και τα σκελετικά 
υπολείμματα στους υπόγειους θαλάμους όπου 
μονομάχοι και θηρία κρατούνταν 

 
 

 
2. Βατικανό 

Το μικρό κράτος του Βατικανού , στην καρδιά της Ρώμης 
αποτελεί ένα προορισμό που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Το 
Βατικανό είναι σημείο κατατεθέν της αναγεννησιακής 
τέχνης με τα μουσεία του να εντυπωσιάζουν κάθε 
επισκέπτη. Ακόμα, η Βασιλική του Αγίου Πέτρου βρίσκεται 
πάνω από ένα ιερό το οποίο λέγεται ότι υποδεικνύει τον 
χώρο ταφής του Αγίου. Η κατασκευή διήρκεσε 120 χρόνια, 
στο διάστημα αυτό οι Alberti, Bramante, Ραφαήλ, Peruzzi, 
Sangallo ο νεότερος και Μιχαήλ Άγγελος αγωνίστηκαν 
πάνω από αυτό το τεράστιο οικοδόμημα. Επίσης, η 
Καπέλα Σιξτίνα  χτίστηκε ως ένα ιδιωτικό παρεκκλήσι, το 
οποίο κλέβει όμως τη παράσταση. Η επίσκεψη στη Καπέλα 
Σιξτίνα αποδεικνύει την αξία της από την πρώτη ματιά στην 
απεικόνιση της “Γένεσης” και ειδικότερα της “Δημιουργίας 
του Αδάμ” από τον Μιχαήλ Άγγελο. 



3. Φοντάνα ντι Τρέβι (Fontana di Trevi) 

Η συγκεκριμένη κρήνη είναι πιθανότατα η πλέον 
διάσημη στον κόσμο και αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα της Αιώνιας Πόλης. 
Φιλοτεχνήθηκε σε στυλ μπαρόκ την περίοδο 1732-1762 
από τον Νικολά Σάλβι κατ’ εντολή του πάπα Κλήμη ΙΒ 
και είναι αφιερωμένη στα στοιχείο του νερού και της 
θάλασσας, με τη μορφή του θεού Ποσειδώνα να 
κυριαρχεί σε αυτό το μοναδικό σιντριβάνι. Σύμφωνα με 
το θρύλο, θα πρέπει να ρίξετε ένα κέρμα, πάνω από 
τον ώμο σας και με την πλάτη γυρισμένη, μέσα στο 
σιντριβάνι και θα επιστρέψετε ξανά στη Ρώμη. 

 

4. Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza di Spagna) 

Πασίγνωστο σημείο συνάντησης αλλά και φλερτ, αφού 
οι νεαροί Ρωμαίοι συνηθίζουν να προσφέρουν 
τριαντάφυλλα στα κορίτσια που κάθονται στα σκαλιά. Η 
μνημειώδης σκάλα αποτελείται από δώδεκα επιμέρους 
σκάλες κι εκτείνεται μέχρι την πλατεία της πανέμορφης 
γαλλικής εκκλησίας Τρινιτά ντε Μόντι, από την οποία 
μπορείτε να απολαύσετε μία πανοραμική θέα της 
πρωτεύουσας. Το όνομα προέκυψε από την ισπανική 
πρεσβεία που βρίσκεται εκεί. Μάλιστα, η γύρω περιοχή 
αντιμετωπιζόταν επί χρόνια σαν ισπανικό έδαφος. 

 

 

5. Πάνθεον 

Σε κεντρικό σημείο του ιστορικού κέντρου δεσπόζει το 
Πάνθεον, ο λαμπρός αρχαίος ναός που πρωτοχτίστηκε τον 
1ο αιώνα π.Χ. αφιερωμένος σε όλες τις θεότητες της τότε 
ειδωλολατρικής Ρώμης. Τον έβδομο αιώνα μετατράπηκε σε 
χριστιανική βασιλική με κάποιες τροποποιήσεις στη δομή 
του. Ωστόσο, το αρχαίο αυτό δημιούργημα επιβίωσε κατά 
τη διάρκεια των αιώνων χωρίς να υποστεί καίριες μεταβολές 
και καταστροφές. Το πλέον εντυπωσιακά σημεία του είναι ο 
διαμέτρου 43 μέτρων θόλος του, μοναδικός για τα 
δεδομένα της κλασσικής εποχής αλλά και το γεγονός πως η 
μοναδική πηγή φωτός είναι το κυκλικό άνοιγμα στο κέντρο 
του θόλου, γνωστό ως oculus (μάτι). 



Φαγητό και Διασκέδαση 

 

• Pasta Carbonara 

Αν και λανθασμένα θεωρείται η κρεμώδης μακαρονάδα με μπέικον, 
στην πραγματικότητα, η αυθεντική συνταγή της καρμπονάρα δεν 
γίνεται με κρέμα γάλακτος. Ένας συνδυασμός ωμού αυγού με 
μπέικον και ελάχιστο λευκό κρασί δημιουργεί ένα αποτέλεσμα 
ακαταμάχητο που ταιριάζει άψογα με τα σπαγγέτι. Είναι μία εμπειρία 
που κάθε επισκέπτης χρειάζεται να ζήσει στην Ρώμη. 

 

 

 

• Pizza Margherita 

Είναι η παραδοσιακή ιταλική πίτσα με λεπτή και τραγανή ζύμη. Κύρια 
συστατικά της είναι η σπιτική σάλτσα ντομάτας, ο βασιλικός και η 
μοτσαρέλα. Κάθε οικογένεια στην Ιταλία έχει και τη δική της συνταγή 
για τη σος ντομάτας. Μπορεί να μοιάζει κάπως φτωχό και βαρετό 
πιάτο, αλλά στην πραγματικότητα αυτή η απλότητά του είναι και το 
μεγάλο του ατού. Μετά από αυτή θα θέλετε όλες οι πίτσες να είναι 
έτσι. 

 

 

 

• Κρουαζιέρα στον Τίβερη 
 

Αποτελεί μία μαγευτική εμπειρία για κάθε επισκέπτη, 
κυρίως όμως για τα ερωτευμένα ζευγάρια. Το ταξίδι με 
κρουαζιέρα στον μαγευτικό Τίβερη θα σας δώσει την 
ευκαιρία να ηρεμήσετε σε ένα ήσυχο μέρος, σε 
σύγκριση με την φασαρία της πόλης, αλλά και την 
ευκαιρία να δείτε πολλά από τα σημαντικά αξιοθέατα 
της πόλης. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν, για να νιώσετε 
την αυθεντική εμπειρία του Dolce Vita είναι μία βόλτα με 
το βραδινό κρουαζιερόπλοιο και τη μαγευτική θέα. 
Συνοδευόμενοι από τις μελωδίες της ζωντανής 
ορχήστρας απολαύστε το αγαπημένο σας μπουκάλι 
κρασί και μία αυθεντική Ιταλική Carbonara βλέποντας 
αξιοθέατα της Αιώνιας πόλης. 

 



• Νυχτερινή έξοδος 

Η νυχτερινή ζωή της Ρώμης ξεκινά αργά. Δεν είναι 
ασυνήθιστο για τους ντόπιους να συναντιούνται για 
δείπνο στις 21:30 ή ακόμη και στις 22:00. Μετά από το 
γεύμα ξεκινάει και η βραδινή έξοδος. Υπάρχουν πολλά 
μπαρ και παμπ, κλαμπ και ντίσκο διάσπαρτα σε όλη 
την πόλη, αλλά ο καλύτερος τρόπος για να 
απολαύσετε την κουλτούρα, την ατμόσφαιρα και το 
πνεύμα της πόλης είναι υπαίθρια. Καθώς ο καιρός είναι 
ήπιος για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, κάθε πλατεία 
συχνά μετατρέπεται σε ένα μεγάλο υπαίθριο μπαρ. Η 
καλύτερη περιοχή για τα παραπάνω είναι 
η Trastevere. Είναι λίγο μποέμ, ρωμαϊκή αλλά και 
διεθνής, έχει καφέ, εστιατόρια, παμπ και μπαρ κρασιού 
τέλεια για απεριτίφ. 
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