
  

 
 

 
Διάρκεια: 4, 5 ημέρες 
Αναχωρήσεις: 03,10,17,24/09 & 01,08,15,22, 27/10 

 
 

ΡΩΜΗ  
 

Η αιώνια πόλη. Ξεχωρίζει για τη φινέτσα της, τη μόδα, την πλούσια αγορά και συνδυάζει 
το παρελθόν με το παρόν. Η πόλη της τέχνης και της κουλτούρας, που γέννησε τα 
μοναδικά ταλέντα Ντα Βίντσι, Μιχαήλ ‘Άγγελο, Μποττιτσέλλι κ.ά. Επισκεφθείτε την 
Ρωμαϊκή Αγορά, το Καπιτώλιο, την πιάτσα Ναβόνα, τη Φοντάνα ντι Τρέβι, με το πιο 
εντυπωσιακό μαρμάρινο σύμπλεγμα, και θαυμάστε το Κολοσσαίο και τον Άγιο Πέτρο. 
Περιπλανηθείτε το βράδυ στην πόλη και δείτε τα φωτισμένα μνημεία να της δίνουν μια 
άλλη διάσταση, παραγγείλετε ένα μυρωδάτο καφέ σε κάποιο από τα γραφικά στέκια, που 
μένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ και απολαύστε της ιταλικές σπεσιαλιτέ, με τη 
συνοδεία ντόπιων κρασιών. 
 

Πρόγραμμα εκδρομής 
 

1η ημέρα: Αθήνα-Ρώμη, ξενάγηση & Κατακόμβες  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο  και αναχώρηση για Ρώμη. Άφιξη, συνάντηση με τον οδηγό 
για τη μεταφορά σας στο ξενοδοχείο, όπου και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το μεσημέρι 
μεταφορά με αυτοκίνητο στο επιβλητικό Κολοσσαίο ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά 
κτίρια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Από εδώ θα ξεκινήσουμε περιπατητικά τη γνωριμία 
μας με την «Αιώνια Πόλη» , με πρώτο μας αξιοθέατο την Αψίδα του Κωνσταντίνου που 
χτίστηκε για να γιορτάσει τη νίκη του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνου επί του 
Αυτοκράτορα Μαξέντιου. Περπατώντας στις Ρωμαϊκές αγορές θα ανέβουμε στο λόφο του 
Καπιτωλίου, σημερινό Δημαρχείο της πόλης , θα κατεβούμε τα σκαλοπάτια που σχεδίαζε ο 
Μιχαήλ Άγγελος για να βρεθούμε στη  Piazza Venezia για να φωτογραφίσουμε το 
επιβλητικό Παλάτσο Βιτορριανο, σημερινό μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Ακολουθεί η 
φημισμένη Φοντάνα ντι Τρέβι με το εντυπωσιακό σιντριβάνι , αποτελώντας πόλο έλξης 
για εκατομμύρια τουρίστες από όλο τον κόσμο, πριν φτάσουμε στη διάσημη πλατεία 
Piazza di Spagna όπου η  κομψότητα είναι αναμφισβήτητα το κύριο χαρακτηριστικό της 
πλατείας, που σε συνδυασμό με το φως του δειλινού, το σιντριβάνι του Bernini, τα 
μεγαλοπρεπή Ισπανικά σκαλιά, ενός οβελίσκου και της όμορφης εκκλησίας δημιουργούν 
πραγματικά ένα κάδρο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οίκοι υψηλής ραπτικής & επώνυμοι 
σχεδιαστές μόδας όπως Gucci, Bulgari & Valentino επέλεξαν να τοποθετήσουν ακριβώς 
έξω από την πλατεία καταστήματά τους. Από εδώ ξεκινάει και η περίφηµη Βία Κοντότι µε 
τα πολυτελέστατα καταστήματα των ιταλικών και των γαλλικών οίκων μόδας. Ακολουθεί 
ένα από τα πιο όμορφα και γοητευτικά αξιοθέατα στη Ρώμη, το Πανθεον , ένα ναό 2000 
ετών, αφιερωμένο σε όλους τους θεούς,  τόσο καλοδιατηρημένο που θεωρείται ακόμα και 
σήμερα, ένα από τα πιο σημαντικά αρχιτεκτονικά κτήρια του Δυτικού κόσμου. Τέλος, η 
περιήγηση μας ολοκληρώνεται με τη Πιάτσα Ναβόνα , μια πλατεία σε σχήμα οβάλ  γεμάτη 
από υπαίθρια καφέ & εστιατόρια & πλανόδιους ζωγράφους να της προσθέτουν μια 



  

καλλιτεχνική νότα. Χρόνος ελεύθερος για να περιπλανηθείτε ανάμεσα στα σιντριβάνια της 
μπαρόκ αυτής πλατείας και να απολαύσετε το καφέ ή το φαγητό σας σε μια ίσως από τις 
ωραιότερες πλατείες της Ρώμης. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. (η περιπατητική ξενάγηση 
πραγματοποιείται με υποχρεωτική χρήση ακουστικών & κόστος 2€ το άτομο) 
 
2η ημέρα: Μουσεία Βατικανού & Βασιλική Αγ. Πέτρου  
Πρόγευμα και σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη σε ένα από τα κορυφαία μουσεία στο 
κόσμο. μπρούτζινη πύλη θα σας οδηγήσει «ως δια μαγείας» από την Βατικανό. Θα 
θαυμάσετε τεράστιες συλλογές ανεκτίμητων έργων τέχνης & γλυπτικής με αποκορύφωμα 
περίφημη Καπέλα Σιξτίνα. Πρόκειται για το παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, όπου 
η αποτελεί αναφορά στον Ναό της Παλαιάς Διαθήκης και είναι ένα πελώριο έκθεμα με 
αριστουργήματα τοιχογραφίες του, η αρχιτεκτονική του, οι νωπογραφίες, οι οροφές του 
είναι φιλοτεχνημένες από τους μεγαλύτερους «μάστορες» της Αναγέννησης. Στη Βασιλική 
του Αγ.Πέτρου & ξενάγηση στην ομώνυμη πλατεία παπική εκκλησία, όπου στο εσωτερικό 
της βρίσκονται εκατοντάδες αγάλματα με αποκορύφωμα τη Πιετά το Μιχαήλ Άγγελου. 
 
3η ημέρα: Ρώμη – Προαιρετική εκδρομή στη Φλωρεντία 
 Ημέρα ελεύθερη. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε ολοήμερη εκδρομή στη της 
Αναγέννησης, τη Φλωρεντία. Θα γνωρίσουμε περιπατητικά την ιστορική πόλη που δίκαια 
βρίσκεται υπό την προστασία της ΟΥΝΕΣΚΟ. θα δούμε το μεγαλοπρεπές Ντουόμο με το 
περίφημο καμπαναριό του Τζιότο, το Βαπτιστήριο - ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής με 
μπρούντζινες πόρτες και μωσαϊκά Ντε Λα Σινιορία και το Πόντε Βέκιο, που είναι μερικά 
από τα έργα τέχνης της Φλωρεντίας. 
 
4η  ημέρα: Ρώμη – Ημέρα Ελεύθερη  
Χρόνος ελεύθερος στην αιώνια πόλη. Περπατήστε στους εμπορικούς δρόμους της, οι 
οποίοι είναι γεμάτοι από σικ καταστήματα και μπουτίκ μόδας κορυφαίων σχεδιαστών, με 
κυριότερες  τη Via Sistina και τις οδούς Via Condotti (την Πέμπτη λεωφόρο της Ρώμης) 
και την Via del Babuino στην οποία η ανάμειξη προϊόντων υψηλής μόδας και αντικών την 
καθιστά από τις πιο κομψές οδούς της Ρώμης. 
 
5η ημέρα: Ρώμη – Αθήνα 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.  
 
 
 
 
 
 
   

Αναχ. Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί έως 11 ετών  

03,10,17,
24/09 

5 

Buenos Aires3* € 315 € 515 €285 

Vila Grazioli 4*  € 365 € 585 € 335 

Empire Palace € 465 € 765 € 435 

Rose Garden 4* sup € 485 € 745 € 455 

Ludovisi Palace 4* € 495 € 825 € 465 

4 

Buenos Aires3* €255 € 415 €225 

Vila Grazioli 4*  € 295 € 465 € 265 

Empire Palace 4*  € 365 € 595 € 335 
Rose Garden Palace 

4* sup € 385 € 575 € 355 

Ludovisi  Palace €435 €725 € 405 



  

 
 

 
 
 
Περιλαμβάνονται:  

• Αεροπορικά εισιτήρια με Sky EXPRESS 
• 4 διαν/σεις με πρωινό μπουφέ σε ξενοδοχείο 3*, 4*& 4*s 
• Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο 
• Ελληνόφωνη ξενάγηση πόλης 
• Ελληνόφωνη ξενάγηση στις Κατακόμβες 
• Μεταφορά από/προς τα μουσεία του Βατικανού 
• Ελληνόφωνη ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού 
• Κόστος αποσκευής έως 23 κιλά 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 
Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόροι αεροδρομίων & checkpoints: 155 €  
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 
• Είσοδοι μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών χώρων 
• Δημοτικός φόρος της Ρώμης €6 (για τα 4* ξενοδοχεία) / €4 (για τα 3* ξενοδοχεία) 

την ημέρα ανά άτομο 
• Ότι δε αναφέρεται στο πρόγραμμα  

 
Σημειώσεις: 

• Η ροή των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα ωράρια πτήσεων και 
λειτουργίας χώρων και μουσείων. Τελικό ημερήσιο πρόγραμμα με το ενημερωτικό 
σας.  

• Όλοι οι ταξιδιώτες θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη για τον Covid-19 , δεδομένου 
ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που άπτονται της δικαιοδοσίας μας και 
αφορούν στην υγειονομική ασφάλεια.  

• Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει τη 4η ημέρα  
• Με την εγγραφή σας απαιτείται η δήλωση συμμετοχής στα μουσεία του Βατικανού 

(τουλάχιστον 15 μέρες πριν την αναχώρηση βάση διαθεσιμότητας) με κόστος 
εισόδου€35 ο ενήλικας, €25 παιδί 6-18 ετών/φοιτητής έως 25 ετών (πληρωτέα 
απευθείας στο ξεναγό) 

• Romebynight : €25 το άτομο 
• Φλωρεντία : €85 το άτομο (για min συμμετοχή 7-8 άτομα) 

 
 

Αναχ. Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί έως 12 ετών  

 

5 

Buenos Aires3* € 315 € 515 €285 

01,8,15, 
22, 27/10 

Vila Grazioli 4*  € 365 € 585 € 335 

Empire Palace € 465 € 765 € 435 

Rose Garden 4* sup € 485 € 745 € 455 

Ludovisi Palace 4* € 495 € 745 € 465 

4 

Buenos Aires3* € 255 € 415 €225 

Vila Grazioli 4*  € 295 € 465 € 265 

Empire Palace 4*  € 365 € 595 € 335 
Rose Garden Palace 

4* sup € 385 € 575 € 355 

Ludovisi  Palace 4* €435 €725 € 405 



  

 
 

 
 
 
 
             
 
 
 

Πτήσεις 
Διαδρομή Αναχώρηση Άφιξη 

Αθήνα – Ρώμη 10:20 11:20 

Ρώμη - Αθήνα             12:10 15:05 
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