
  

 
 

 
Γιάπκεια: 4, 5 εκέξεο 
Ανασωπήζειρ:  4ήκεξν πξόγξακκα: 23,26, 30/12 &  06/01 

                        5ήκεξν πξόγξακκα: 23,24,26,30/12 & 03,05/01 
 

 

ΡΩΜΗ  
 

Η αιώνια πόλη. Ξετωρίζει για ηη θινέηζα ηης, ηη μόδα, ηην πλούζια αγορά και ζσνδσάζει 

ηο παρελθόν με ηο παρόν. Η πόλη ηης ηέτνης και ηης κοσληούρας, ποσ γέννηζε ηα 
μοναδικά ηαλένηα Νηα Βίνηζι, Μιταήλ ‘Άγγελο, Μποηηιηζέλλι κ.ά.  

 
Ππόγπαμμα εκδπομήρ 

 

1η μέπα: Αθήνα – Ρώμη – ξενάγηζη πόληρ  
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην  θαη αλαρώξεζε γηα Ρώκε. Άθημε ζηε Ρώκε, κεηαθνξά θαη 

ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Σν κεζεκέξη  ζα κεηαβνύκε  ζην επηβιεηηθό Κνινζζαίν 
έλα από ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά θηίξηα ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο. Από εδώ ζα 
μεθηλήζνπκε πεξηπαηεηηθά ηε γλσξηκία καο κε ηελ «Αηώληα Πόιε», κε πξώην καο 

αμηνζέαην ηελ Αςίδα ηνπ Κσλζηαληίλνπ πνπ ρηίζηεθε γηα λα γηνξηάζεη ηε λίθε ηνπ 
Ρσκαίνπ Απηνθξάηνξα Μέγα Κσλζηαληίλνπ επί ηνπ Απηνθξάηνξα Μαμέληηνπ. 

Πεξπαηώληαο ζηηο Ρσκατθέο αγνξέο ζα αλέβνπκε ζην ιόθν ηνπ Καπηησιίνπ, ζεκεξηλό 
Γεκαξρείν ηεο πόιεο , ζα θαηεβνύκε ηα ζθαινπάηηα πνπ ζρεδίαδε ν Μηραήι Άγγεινο γηα 
λα βξεζνύκε ζηε  Piazza Venezia γηα λα θσηνγξαθίζνπκε ην επηβιεηηθό Παιάηζν 

Βηηνξξηάλν, ζεκεξηλό κλεκείν ηνπ άγλσζηνπ ζηξαηηώηε. Αθνινπζεί ε θεκηζκέλε Φνληάλα 
ληη Σξέβη κε ην εληππσζηαθό ζηληξηβάλη , απνηειώληαο πόιν έιμεο γηα εθαηνκκύξηα 

ηνπξίζηεο από όιν ηνλ θόζκν, πξηλ θηάζνπκε ζηε δηάζεκε πιαηεία Piazza di Spagna 
όπνπ ε  θνκςόηεηα είλαη αλακθηζβήηεηα ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο πιαηείαο, πνπ ζε 
ζπλδπαζκό κε ην θσο ηνπ δεηιηλνύ, ην ζηληξηβάλη ηνπ Bernini, ηα κεγαινπξεπή Ιζπαληθά 

ζθαιηά, ελόο νβειίζθνπ θαη ηεο όκνξθεο εθθιεζίαο δεκηνπξγνύλ πξαγκαηηθά έλα θάδξν. 
Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε όηη νίθνη πςειήο ξαπηηθήο & επώλπκνη ζρεδηαζηέο κόδαο 

όπσο Gucci, Bulgari & Valentino επέιεμαλ λα ηνπνζεηήζνπλ αθξηβώο έμσ από ηελ πιαηεία 
θαηαζηήκαηά ηνπο. Από εδώ μεθηλάεη θαη ε πεξίθεµε Βία Κνληόηη µε ηα πνιπηειέζηαηα 
θαηαζηήκαηα ησλ ηηαιηθώλ θαη ησλ γαιιηθώλ νίθσλ κόδαο. Αθνινπζεί έλα από ηα πην 

όκνξθα θαη γνεηεπηηθά αμηνζέαηα ζηε Ρώκε, ην Πάλζενλ, έλα λαό 2000 εηώλ, 
αθηεξσκέλν ζε όινπο ηνπο ζενύο,  ηόζν θαινδηαηεξεκέλν πνπ ζεσξείηαη αθόκα θαη 

ζήκεξα, έλα από ηα πην ζεκαληηθά αξρηηεθηνληθά θηήξηα ηνπ Γπηηθνύ θόζκνπ. Σέινο, ε 
πεξηήγεζε καο νινθιεξώλεηαη κε ηε Πηάηζα Ναβόλα , κηα πιαηεία ζε ζρήκα νβάι  γεκάηε 
από ππαίζξηα θαθέ & εζηηαηόξηα & πιαλόδηνπο δσγξάθνπο λα ηεο πξνζζέηνπλ κηα 

θαιιηηερληθή λόηα. Υξόλνο ειεύζεξνο γηα λα πεξηπιαλεζείηε αλάκεζα ζηα ζηληξηβάληα ηεο 
κπαξόθ απηήο πιαηείαο θαη λα απνιαύζεηε ην θαθέ ή ην θαγεηό ζαο ζε κηα ίζσο από ηηο 

σξαηόηεξεο πιαηείεο ηεο Ρώκεο. Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν. (ε πεξηπαηεηηθή μελάγεζε 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ππνρξεσηηθή ρξήζε αθνπζηηθώλ & θόζηνο 2€ ην άηνκν) 

 



  

2η μέπα: Μοςζεία Βαηικανού & Βαζιλική Αγ. Πέηπος  
Νσξίο ην πξσί , κεηαθνξά ζε έλα από ηα θνξπθαία κνπζεία & ζην κηθξόηεξν θξαηίδην ηνπ 

θόζκνπ, ην Βαηηθαλό. Ξελάγεζε ζηα Μνπζεία ηνπ Βαηηθαλνύ (εάλ & εθόζνλ έρεη 
πξνεγεζεί θξάηεζε βάζε δηαζεζηκόηεηαο ιόγσ covid-19). όπνπ ζα ζαπκάζεηε ηεξάζηηεο 

ζπιινγέο αλεθηίκεησλ έξγσλ ηέρλεο & γιππηηθήο κε απνθνξύθσκα ηε πεξίθεκε Καπέια 
ημηίλα. Πξόθεηηαη γηα ην παξεθθιήζη ηνπ Απνζηνιηθνύ Παιαηηνύ, όπνπ ε δηαθόζκεζε ηνπ 
απνηειεί αλαθνξά ζηνλ Ναό ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο θαη είλαη έλα πειώξην έθζεκα κε 

αξηζηνπξγήκαηα, θαζώο νη ηνηρνγξαθίεο ηνπ, ε αξρηηεθηνληθή ηνπ, νη λσπνγξαθίεο, νη 
νξνθέο ηνπ είλαη θηινηερλεκέλεο από ηνπο κεγαιύηεξνπο «κάζηνξεο» ηεο Αλαγέλλεζεο. 

Αθνινπζεί μελάγεζε ζηε κεγαιύηεξε πιαηεία ηνπ θόζκνπ , απηή ηνπ Αγ. Πέηξνπ & 
επίζθεςε ζηνλ νκώλπκν επηβιεηηθό λαό, ηε Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ (κόνο & εθόζον 
είναι ανοιτηή για ηο κοινό) , όπνπ ζην εζσηεξηθό ηεο βξίζθνληαη εθαηνληάδεο αγάικαηα 

κε απνθνξύθσκα ηε Πηεηά ηνπ Μηραήι Άγγεινπ. Μεηά ην ηέινο ηεο μελάγεζεο ρξόλνο 
ειεύζεξνο  γηα πξνζσπηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

 
3η μέπα: Ρώμη - Φλωπενηία 
Ηκέξα ειεύζεξε. Όζνη επηζπκείηε (απαηηείηαη minimum ζπκκεηνρή) κπνξείηε λα επηιέμεηε 

νινήκεξε εθδξνκή ζηε πόιε πνπ είλαη ζπλώλπκε κε ηελ ηέρλε ηεο Αλαγέλλεζεο, ηε 
Φισξεληία. Θα γλσξίζνπκε πεξηπαηεηηθά ηελ ηζηνξηθή πόιε πνπ δίθαηα βξίζθεηαη ππό ηελ 

πξνζηαζία ηεο ΟΤΝΔΚΟ. ζα δνύκε ην κεγαινπξεπέο Νηνπόκν κε ην πεξίθεκν 
θακπαλαξηό ηνπ Σδηόην, ην Βαπηηζηήξην - ξσκατθήο αξρηηεθηνληθήο κε κπξνύληδηλεο 

πόξηεο θαη κσζατθά - ηελ εθθιεζία άληα Κξόηζε, ηελ Πηάηζα Νηε Λα ηληνξία θαη ην 
Πόληε Βέθην, πνπ είλαη κεξηθά από ηα έξγα ηέρλεο ηεο Φισξεληίαο.  
 

4η μέπα: Ρώμη 
Υξόλνο ειεύζεξνο ζηελ αηώληα πόιε. Πεξπαηήζηε ζηνπο εκπνξηθνύο δξόκνπο ηεο, νη 

νπνίνη είλαη γεκάηνη από ζηθ θαηαζηήκαηα θαη κπνπηίθ κόδαο θνξπθαίσλ ζρεδηαζηώλ, κε 
θπξηόηεξεο  ηε Via Sistina θαη ηηο νδνύο Via Condotti (ηην Πέμπηη λεωθόρο ηης Ρώμης) 
θαη ηελ Via del Babuino ζηελ νπνία ε αλάκεημε πξντόλησλ πςειήο κόδαο θαη αληηθώλ ηελ 

θαζηζηά από ηηο πην θνκςέο νδνύο ηεο Ρώκεο. 
 

5η μέπα: Ρώμη - Αθήνα 
Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο ζηελ Αζήλα. 
 

 
 

 
Σιμή ζςμμεηοσήρ Καη’ άηομο: 5ήμεπο ππόγπαμμα  

Ανασ. Ημέπερ Ξενοδοσείο 2κλινο 1κλινο Παιδί έωρ 11 εηών  

23,24,  
26/12 

5 

Buenos Aires3* € 229 € 359 € 199 

Vila Grazioli 4*  € 259 € 409 € 229 

Empire Palace € 319 € 499 € 289 

Ludovisi Palace 4* € 449 € 529 € 309 

Rose Garden 4* sup € 449 € 729 € 419 

Ανασ. Ημέπερ Ξενοδοσείο 2κλινο 1κλινο Παιδί έωρ 11 εηών  

30/12 5 

Buenos Aires3* € 289 € 509 € 279 

Vila Grazioli 4*  € 359 € 559 € 329 

Empire Palace € 489 € 789 € 459 

Ludovisi Palace 4* € 499 € 809 € 469 

Rose Garden 4* sup € 519 € 799 € 489 



  

 
Σιμή ζςμμεηοσήρ Καη’ άηομο: 4ήμεπο ππόγπαμμα  

 

Πεπιλαμβάνονηαι:  
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε ITA ή Sky EXPRESS 
 3,4 δηαλ/ζεηο κε πξσηλό κπνπθέ ζε μελνδνρείν 3*, 4*& 4*s 

 Μεηαθνξέο από / πξνο ην αεξνδξόκην 
 Διιελόθσλε μελάγεζε πόιεο 

 Μεηαθνξά από/πξνο ηα κνπζεία ηνπ Βαηηθαλνύ 
 Διιελόθσλε μελάγεζε ζηα Μνπζεία Βαηηθαλνύ 
 Κόζηνο απνζθεπήο έσο 20 θηιά 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 
 

Γεν πεπιλαμβάνονηαι: 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ & checkpoints: € 190  

 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά 
 Δίζνδνη κνπζείσλ, κλεκείσλ, αξραηνινγηθώλ ρώξσλ 
 Γεκνηηθόο θόξνο ηεο Ρώκεο €6 (γηα ηα 4* μελνδνρεία) / €4 (γηα ηα 3* μελνδνρεία) 

ηελ εκέξα αλά άηνκν 
 Όηη δε αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα  

Ανασ. Ημέπερ Ξενοδοσείο 2κλινο 1κλινο Παιδί έωρ 11 εηών  

03,05/01 5 

Buenos Aires3* € 229 € 329 € 199 

Vila Grazioli 4*  € 259 € 379 € 229 

Empire Palace € 339 € 339 € 309 

Ludovisi Palace 4* € 349 € 349 € 319 

Rose Garden 4* sup € 439 € 439 € 409 

Ανασ. Ημέπερ Ξενοδοσείο 2κλινο 1κλινο Παιδί έωρ 11 εηών  

23/12 
 

4 

Buenos Aires3* € 199 € 289 € 169 

Vila Grazioli 4*  € 239 € 329 € 209 

Empire Palace € 259 € 399 € 229 

Ludovisi Palace 4* € 289 € 429 € 259 

Rose Garden 4* sup € 369 € 579 € 339 

Ανασ. Ημέπερ Ξενοδοσείο 2κλινο 1κλινο Παιδί έωρ 11 εηών  

30/12 4 

Buenos Aires3* € 249 € 409 € 219 

Vila Grazioli 4*  € 229 € 459 € 249 

Empire Palace € 399 € 689 € 369 

Ludovisi Palace 4* € 439 € 719 € 409 

Rose Garden 4* sup € 449 € 659 € 419 

Ανασ. Ημέπερ Ξενοδοσείο 2κλινο 1κλινο Παιδί έωρ 11 εηών  

06/01 4 

Buenos Aires3* € 199 € 279 € 169 

Vila Grazioli 4*  € 229 € 299 € 199 

Empire Palace € 279 € 409 € 249 

Ludovisi Palace 4* € 299 € 419 € 269 

Rose Garden 4* sup € 349 € 539 € 319 



  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Οι πηήζειρ μαρ με Sky Express 5ήμεπο ππόγπαμμα  

Γιαδπομή Ανασώπηζη Άθιξη 

23/12 Αζήλα – Ρώκε GQ820 16:05 17:05 

27/12 Ρώκε – Αζήλα GQ 821             13:10 16:00 

24/12 Αζήλα – Ρώκε GQ820 11:10 12:10 

28/12 Ρώκε – Αζήλα GQ 821             18:05 21:05 

26/12 Αζήλα – Ρώκε GQ820 11:10 12:10 

30/12 Ρώκε – Αζήλα GQ 821             18:05 21:05 

30/12 Αζήλα – Ρώκε GQ820 16:05 17:05 

03/01 Ρώκε – Αζήλα GQ 821             13:10 16:00 

05/01 Αζήλα – Ρώκε GQ820 11:10 12:10 

09/01 Ρώκε – Αζήλα GQ 821             13:10 16:00 

Οι πηήζειρ μαρ με Sky Express 4ήμεπο ππόγπαμμα  

Γιαδπομή Ανασώπηζη Άθιξη 

30/12 Αζήλα – Ρώκε GQ820 10:20 11:20 

02/01 Ρώκε – Αζήλα GQ 821             12:10 15:05 

Οι πηήζειρ μαρ με ITA  5ήμεπο ππόγπαμμα  

Γιαδπομή Ανασώπηζη Άθιξη 

03/01 Αζήλα – Ρώκε AZ719 12:00 13:05 

27/12 Ρώκε – Αζήλα AZ722             22:30 01:25 

05/01 Αζήλα – Ρώκε AZ719 12:00 13:05 

09/01 Ρώκε – Αζήλα AZ722             22:30 01:25 

Οι πηήζειρ μαρ με ITA  4ήμεπο ππόγπαμμα  

Γιαδπομή Ανασώπηζη Άθιξη 

23/12 Αζήλα – Ρώκε AZ719 12:00 13:05 

26/12 Ρώκε – Αζήλα AZ722             22:30 01:25 

26/12 Αζήλα – Ρώκε AZ719 12:00 13:05 

29/12 Ρώκε – Αζήλα AZ722             22:30 01:25 

30/12 Αζήλα – Ρώκε AZ719 12:00 13:05 

02/01 Ρώκε – Αζήλα AZ722             22:30 01:25 

06/01 Αζήλα – Ρώκε AZ717 06:00 07:05 

09/01 Ρώκε – Αζήλα AZ722             22:30 01:25 



  

ημειώζειρ: 
 Η ξνή ησλ μελαγήζεσλ κπνξεί λα αιιάμεη αλάινγα κε ηα σξάξηα πηήζεσλ θαη 

ιεηηνπξγίαο ρώξσλ θαη κνπζείσλ. Σειηθό εκεξήζην πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό 
ζαο.  

 Σο 4ήμεπο ππόγπαμμα δεν πεπιλαμβάνει ηη 4η ημέπα  
 
ΠΡΟΟΧΗ:  

 Με ηελ εγγξαθή ζαο απαηηείηαη ε δήισζε ζπκκεηνρήο ζηα κνπζεία ηνπ Βαηηθαλνύ 
(ηνπιάρηζηνλ 15 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε βάζε δηαζεζηκόηεηαο) κε θόζηνο 

εηζόδνπ€35 ν ελήιηθαο, €25 παηδί 6-18 εηώλ/θνηηεηήο έσο 25 εηώλ (πιεξσηέα 
απεπζείαο ζην μελαγό) 

 Romebynight : €25 ην άηνκν 

 Φισξεληία : €85 ην άηνκν (γηα min ζπκκεηνρή 7-8 άηνκα) 
 

 
 
 

 
 

 

 


