
 

Νάπολη 

 

Η  ατίθαση Νάπολη, είναι η μεγαλύτερη πόλη της νότιας Ιταλίας, ενώ απέχει μόλις δύο ώρες 

απο την Ρώμη. Η πόλη αυτή, εκπροσωπεί την Ιταλία του νότου, μιά περιοχή γεμάτη πάθος 

και πολιτισμό. Oι κάτοικοι της είναι σαν να βγήκαν απο την περίφημη ταινία « ο Νονός», με 

τις ιστορίες για την ιταλική μαφία του προηγούμενου αιώνα να επισκιάζουν την Νάπολη. 

Είναι όμως και τρελαμένοι με το ποδόσφαιρο αφού η πόλη τους είναι έδρα της SSC Napoli. 

Από τα φτωχικά bassi της πολύβουης Spaccanapoli (η Παλιά Πόλη και Μνημείο 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco) έως τα πλούσια αρχοντόσπιτα του Vomero και τις 

αριστοκρατικές βίλες του Posilipo, η Νάπολη είναι ένα σαγηνευτικό μίγμα γλυκιάς αναρχίας 

και αναπάντεχης κομψότητας, αποτελεί πραγματικά τη πόλη των άκρων. Διαθέτει, ακόμα, 

μερικές από τις καλύτερες όπερες και θέατρα του κόσμου, ενώ συχνά την αποκαλούν 

υπαίθριο μουσείο, χάρη στα πολλά ιστορικά αγάλματα και μνημεία της.  

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
 

Η καλύτερη στιγμή να επισκεφθείτε την Νάπολη είναι από τον Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο, όπου 

ο καιρός είναι ζεστός και η πόλη γεμίζει ζωή. Σο καλοκαίρι ειδικά οι παραλίες και οι ζεστες 

θάλασσες, μετατρέπουν την Νάπολι σε δημοφιλή καλοκαιρινό προορισμό. 

 

Νάπολη-Θερμοκρασία 

Μήνας Ιαν Φλεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ (°C) 4 4 6 8 12 16 18 18 15 12 8 5 

Μεγ(°C) 13 13 15 18 23 26 29 30 26 22 17 14 

 

Νάπολη-Θερμοκρασία Θάλασσας 

Μήνας Ιαν Φλεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Θερμ(°C) 15 14 14 15 18 22 25 27 25 22 19 16 

 

 

Με μία ματιά 

 
 Γυρίστε το κέντρο της Νάπολης περπατώντας μπροστά από το Ντουόμο και την Πλατεία του 

Δημοψηφίσματος. 

 Ανακαλύψτε τους μαγευτικούς πίνακες στo Μουσείο Capodimonte. 

 Ανακαλύψτε έναν συναρπαστικό υπόγειο κόσμο στις κατακόμβες της Νάπολης (Napoli 

Sotteranea), όπου υπάρχει μία ολόκληρη ρωμαϊκή πόλη κάτω απο την γη. 

 Επισκεφθείτε το Palazzo Reale, το ανάκτορο σύμβολο της ισπανικής ηγεμονίας στην 

Νάπολη, που σήμερα φιλοξενεί συλλογές μπαροκ και νεοκλασσικών έργων τέχνης. 

 Κάντε μία βόλτα στις θρυλικές υπάιθριες αγορές του ιστορικού κέντρου Mercato di Porta 

Nolana και La Pignasecca για να πάρετε τα σουβερίρ που χρειάζεστε. 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 
 Χώρα: Ιταλία 

 Γλώσσα: Ιταλικά 

 Ζώνη Ώρας: -1 

 Νόμισμα: Ευρώ 

 Διάρκεια πτήσης: 1 ώρα και 45 λεπτά 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 
 

 Μετακινήσεις:  Η Φλωρεντία γυρίζεται εύκολα με τα πόδια, αφού όλα σχεδόν τα αξιοθέατα 

και τα ξενοδοχεία βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο. Παράλληλα, η πόλη διαθέτει ένα εξαιρετικό 

δίκτυο αστικών συγκοινωνιών που περιλαμβάνει μετρό, προαστιακό σιδηρόδρομο και 

λεωφορεία. 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 στη Νάπολη με: 

 Ρώμη 

 ικελία 

 Φλωρεντία 

 ιένα 

 Βενετία 

 Μιλάνο 
 

 

Δραστηριότητες 

1. Πλατεία Δημοψηφίσματος (Piazza del Plebiscito) 

 

Η Piazza del Plebiscito είναι μια μεγάλη δημόσια 

πλατεία στο κέντρο της Νάπολης. Ονομάζεται έτσι για 

το δημοψήφισμα που ελήφθη στις 2 Οκτωβρίου 1860 

που έφερε τη Νάπολη στο ενιαίο βασίλειο της Ιταλίας. 

Η χαρακτηριστική εκκλησία που βρίσκεται στην 

πλατεία, θυμίζει το Πάνθεον στη Ρώμη. Η πρόσοψη 

πλαισιώνεται από μια στοά που στηρίζεται σε έξι κίονες 

και δύο ιωνικούς πυλώνες. το εσωτερικό της, η 

εκκλησία είναι κυκλική με δύο πλευρικά παρεκκλήσια, 

ενώ ο θόλος έχει ύψος 53 μέτρα. 
 

 

 

2. Καθεδρικός Ναός San Gennaro (Duomo) 

Ο γοτθικού ρυθμού καθεδρικός ναός είναι 

αφιερωμένος στον πολιούχο της πόλης, Άγιο 

Ιανουάριο. Ο ναός χτίστηκε στο τέλος του 13ου 

αιώνα και απέκτησε την νεογοτθική του πρόσοψη τον 

19ο. Σο κορυφαίο αξιοθέατο του οικοδομήματος είναι 

το παρεκλήσσι του Αγίου Ιανουαρίου όπου 

φυλάσονται τα λείψανα του Αγίου τα οποία θεωρείται 

ότι φυλάσουν την πόλη. την άλλη πλευρά του 

βρίσκεται η πιο παλιά εκκλησία της πόλης, η Basilica 

Santa Restituta, η οποία χρονολογείται από τον 4ο μ.Χ. 

αιώνα. Λέγεται, μάλιστα, ότι οι κολόνες της 

προέρχονται από τον Ναό του Απόλλωνα που υπήρχε 

προηγούμενα στην περιοχή. 

 

 



3. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Νάπολης 

ε ένα παλάτσο του 16ου αιώνα που αρχικά υπήρξε 

βάση του βασιλικού ιππικού, στεγάζεται από το 1777 

ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία ελληνορωμαϊκών 

αρχαιοτήτων στον κόσμο. Εκεί εκτίθενται οι 

ανακαλύψεις απο την πόλη της Πομπηίας, που λόγω 

της καταστροφής κατάφεραν να μείνουν σχεδόν 

άθικτα κάτω απο την παγωμένη λάβα του Βεζούβιου. 

Μια σπάνια συλλογή μωσαϊκών, ελληνορωμαϊκών 

γλυπτών του οίκου Farnese, καθώς και το 

συναρπαστικό Cabinetto Segreto (μια ιδιαίτερη 

συλλογή αισθησιακών έργων αρχαίας erotica από 

την Πομπηία). Εκεί θα συναντήσετε ακόμα το πολύ 

γνωστό σε όλους τους έλληνες, ψηφιδωτό του Μέγα 

Αλέξανδρου να πολεμάει τους Πέρσες, ανακάλυψη 

και αυτό της Πομπηίας. 

4. Αρχαία Πομπηία 

Η αρχαία Πομπηία, βρίσκεται νότια της σημερινής 

πόλης της Νάπολης προς την πλευρά της Συρρηνικής 

θάλασσας της Ιταλίας και μόλις 12 χιλ. μακριά από το 

διάσημο ηφαίστειο τον Βεζούβιου. Η πόλη αυτή, που 

αποτελούσε θέρετρο των πλούσιων ρωμαίων 

σταμάτησε να ζει ξαφνικά το 79 μΧ. Σότε το ηφαίστιο 

εξεράγει καλύπτωντας όλη την πόλη και τους 

κατοίκους της με λάβα και στάχτη. Η θαμμένη πόλη 

όμως διατηρήθηκε μέσα στην πάροδο του χρόνου 

λόγω έλλειψης αέρα και υγρασίας. ήμερα αποτελέι 

πραγματικά ένα αρχαιολογικό διαμάντι αφού όλα 

διατηρήθηκαν σχεδόν όπως ήταν και μπορούν να 

δώσουν στον επισκέπτη την αντίληψη της ζωής σε μια 

ρωμαϊκή πόλη. 

 

5. Stadio San Paolo 

Σο στάδιο αν Πάολο είναι το τρίτο μεγαλύτερο 

ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Ιταλία και έδρα της SSC 

Napoli. Σο γήπεδο είναι κυρίως γνωστό για την φιλοξενία 

του ημιτελικού αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 

1990 μεταξύ Ιταλίας και Αργεντινής. Εκεί ο Ντιέγκο 

Μαραντόνα είχε ζητήσει από τους οπαδούς της Νάπολι 

να υποστηρίξουν την Αργεντινή. Ως απάντηση, 

ανάρτησαν ένα πανό όπου αναγραφόταν "Μαραντόνα, 

η Νάπολι σε λατρεύει, όμως η Ιταλία είναι η πατρίδα μας". 

Σο γήπεδο της Νάπολι ήταν το μοναδικό, στη διάρκεια 

αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου ο αργεντίνικος 

εθνικός ύμνος δεν αποδοκιμάστηκε ενώ αγώνας τελείωσε 

με το σκορ στο 1–1. Σέλος στην διαδικασία των πέναλτι ο 

Μαραντόνα χάρισε τη νίκη-πρόκριση στην Αργεντινή. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF_%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8E%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82_(%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF_%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8E%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%B9%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%BF_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%B9%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%BF_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B1


Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 Pizza Napoletana 

την νεότερη ιστορία η πίτσα είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τη Νάπολη! Η καταγωγή της μάλιστα 

για πολλούς πηγάζει απο εκεί και λέγεται ότι στην 

Νάπολη κάνουν τις καλύτερες πίτσες στον κόσμο. Οι 

πρώτες πιτσαρίες άνοιξαν στη Νάπολι κατά τον 18ο 

αιώνα, ενώ μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, ήταν 

αποκλειστικό φαινόμενο της πόλης! Η ναπολιτάνικη 

κουζίνα αναγνωρίζει μόνο δύο είδη πίτσας : την 

μαργκερίτα (ντομάτα, μοτσαρέλα, ελαιόλαδο, 

βασιλικό) και την μαρινάρα (ντομάτα, σκόρδο, 

ελαιόλαδο, ρίγανη), ενώ το ζυμάρι της είναι αυτό ενός 

απλού ψωμιού. 

 

 Spaghetti αl Pomodoro  

Σα μακαρόνια της Νάπολης είναι αυτά που ασφαλώς 

έχουν την σάλτσα Ναπολιτάνα (Salsa alla 

napoletana). την Νάπολη θα τα ζητήσετε ως 

Spaghetti al pomodoro (δηλαδή μαγαρίνια με 

ντομάτα). Σο πιο σημαντικό για την παρασκευή είναι η 

εξαιρετική πρώτη ύλη με βάση βαθυκόκκινες ντομάτες 

San Marzano της Καμπανίας ή ντοματίνια piennolo 

που μεγαλώνουν στις πλαγιές του Βεζούβιου. 

 

 

 

 Dolce Vita στο Κάπρι 

Σο ιταλικό νησί των celebrities απέχει μόλις 1 ώρα και 

10 λεπτά απο τη Νάπολη με καραβάκι. Ένα μέρος που 

απο την εποχή της αρχαίας Ρώμης αποτελεί το ιδανικό 

θέρετρο των πλουσίων και των διασήμων καθώς 

βρίσκεται στη πρώτη θέση στις προτιμήσεις του 

διεθνούς jet-set. Σο Κάπρι είναι ένας καθαρά 

ρομαντικός προορισμός με συγκλονιστική θέα, την πιο 

γαλάζια θάλασσα και αέρα που ευωδιάζει άνθη 

λεμονιάς. Σο φωτεινό Γαλάζιο πήλαιο, τα 

εντυπωσιακά βράχια Faraglioni και το Palazzo al Mare 

προσελκύουν πολλούς. Λέγεται πώς είναι το σημείο 

όπου ο Οδυσσέας παραλίγο να υποκύψει στο 

τραγούδι των ειρήνων, ένας θρύλος που αρμόζει σε 

αυτό το σαγηνευτικό νησί. 



 Βραδιά όπερας στο Teatro di San Carlo 

Οι λάτρεις της όπερας πρέπει όπωσδήποτε να 

επισκεφθούν στο αρχαιότερο σε λειτουργία λυρικό 

θέατρο της Ευρώπης (1737). Οι εξαίσιες τοιχογραφίες 

της θολωτής οροφής του, τα χρυσοποίκιλτα 

εξαώροφα θεωρεία και η τέλεια ακουστική του, το 

καθιστούν ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της. 

Εκεί μπορείτε να παρακολουθήσετε κάποια ιταλική 

όπερα, που θεωρούνται απο τις καλύτερες του είδους. 

ίγουρα θα μαγέψει ακόμα και τους πιο δύσπιστους , 

αφού η ιταλική γλώσσα και η κλασσική μουσική 

δημιοργούν μία μελωδία αξεπέραστη! 

 

Οι καλύτερες παραλίες 

1. Η παραλία Gaiola  

Η παραλία "Gaiola" είναι μια από τις πιο όμορφες και 

διάσημες στη Νάπολη. Αυτή η παραλία χωρίζεται σε 

δύο μέρη, ενώ η πρόσβαση είναι εντελώς δωρεάν. 

Ωστόσο, συνιστάται να πάτε εκεί απο νωρίς για να 

βρείτε ένα καλό σημείο, καθώς είναι το πιο δημοφιλές 

μέρος και, ειδικά τις θερμότερες μέρες. 

 

 

 

2. Η παραλία Miseno  

Οι παραλία Miseno είναι ιδανική για μια μέρα στη 

θάλασσα χωρ. Μπορείτε να επιλέξετε να πάτε στην 

παραλία που η πρόσβαση είναι ελέυθερη ή να πάτε 

σε ένα από τα πολλά κέντρα κολύμβησης. Έτσι 

μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στη διασκέδαση και 

στα απεριτίφ που προσφέρουν τις εγκαταστάσεις 

κολύμβησης ή μια ήσυχη χαλάρωση με την οικογένειά 

σας στην παραλία.  

 

 

 

3. Lo Scoglione 

Ο μεγάλος βράχος του Marechiaro είναι ένα από τα 

ιδανικά μέρη όπου μπορείτε να κολυμπήσετε. Είναι 

ένας μακρύς βράχος στον οποίο μπορείτε να πάτε με 

την πετσέτα σας ή να νοικιάσετε ,μία ομπρέλα με 

ξαπλώστρες θαλάσσης. 



4. Η χερσόνησος Sorrento 

Εάν βρίσκεστε στη Νάπολη πρέπει να περάσετε μια 

μέρα στη χερσόνησο Sorrento. Εδώ υπάρχουν πολλά 

όμορφα μέρη όπου μπορείτε να περάσετε μια 

φανταστική μέρα κοντά στη θάλασσα. Ο κόλπος 

Ieranto είναι σίγουρα το πιό διάσημο μέρος της 

χερσονήσου. 

 

 

 

 

5. Η ακτή Amalfi  

Μια άλλη περιοχή που δεν μπορείτε να χάσετε είναι η Ακτή του 

Amalfi. Πολλές όμορφες πόλεις είναι πάνω σε αυτή την ακτή 

όπως το Positano, το Praiano, το Amalfi. Αλλά υπάρχει μια 

άλλη μικρή πόλη ανάμεσά τους, το Arienzo. Η παραλία του 

Arienzo είναι πραγματικά ένα μαργαριτάρι. Είναι επίσης 

γνωστή ως παραλία «τριακόσια σκαλοπάτια» επειδή είναι ο 

αριθμός των βημάτων που πρέπει να κατεβείτε πριν φτάσετε σε 

αυτήν.  

 


