
 
 

 

 

 
Γιάρκεια: 7ημέρες 

Ανατφρήζεις: 10,24,31/07, 07,14,21 & 28/08 

 

ΓΤΡΟ ΙΣΑΛΙΑ  
Βενεηία – Μιλάνο – Μπολόνια – Φλφρενηία – ιέννα – Ρώμη  

 

Η Πόιε ησλ Γόγεδσλ, ε αλεπαλάιεπηε Βελεηία, ε  νηθνλνκηθή  πξσηεύνπζα ηεο Ιηαιίαο, 
ην Μηιάλν, ε γαζηξηκαξγηθή πξσηεύνπζα ηεο Ιηαιίαο, ε Μπνιόληα, ε ππέξνρε 

πξσηεύνπζα ηεο Σνζθάλεο, ε Φισξεληία, ε παλέκνξθε ηέλα θαη θπζηθά ε "Αηώληα 

Πόιε", ε Ρώκε, απνηεινύλ ηνπο ζηαζκνύο ηνπ εθπιεθηηθνύ απηνύ νδνηπνξηθνύ ζηελ 
Ιηαιία !!! 

 
Πρόγραμμα εκδρομής 

  

1η ημέρα: Αθήνα – Βενεηία- Περιήγηζη πόλης 
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ πόιε ησλ Γόγεδσλ, ηελ αλεπαλάιεπηε 

Βελεηία. Άθημε θαη πεξηήγεζε ζηελ Γαιελνηάηε, όπσο νλνκαδόηαλ ε Βελεηία θαηά ηελ 
πεξίνδν ηεο θπξηαξρίαο ηεο. Μεηαθνξά ζην Σξνλθέην, απ΄ όπνπ αλαρσξνύκε κε 
βαπνξέην γηα ηελ θεκηζκέλε Πηάηζα αλ Μάξθν, ην "σξαηόηεξν ζαιόλη ηεο Δπξώπεο" 

θαηά ηνλ Ναπνιένληα. Δθεί, ζα δνύκε ηελ νκώλπκε εθθιεζία κε ηνπο πέληε ηξνύινπο, ην 
παιάηη ησλ Γόγεδσλ, ηνλ Πύξγν ηνπ Ρνινγηνύ, ηηο παιηέο θπιαθέο, ηελ πεξίθεκε 

Γέθπξα ησλ ηελαγκώλ θαη ζα θαηαιήμνπκε ζε έλα από ηα ιίγα εξγαζηήξηα θαηαζθεπήο 
Murano. Χξόλνο ειεύζεξνο, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν.  

 
2η ημέρα: Βενεηία – Μιλάνο-  Περιήγηζη πόλης 
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην Μηιάλν, ηελ πξσηεύνπζα ηεο Λνκβαξδίαο, ηελ νηθνλνκηθή 

πξσηεύνπζα ηεο Ιηαιίαο θαη ην παγθόζκην θέληξν κόδαο. Άθημε θαη πεξηήγεζε ζηελ πόιε, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ηνλ Καζεδξηθό λαό (Νηνπόκν), ηελ πεξίθεκε 

ζθεπαζηή ζηνά Γθαιιεξία Βηηόξην Δκκαλνπέιε Β΄, ην λενθιαζηθό ζέαηξν ηεο θάιαο ηνπ 
Μηιάλνπ θαη ην κνπζείν ηνπ. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα βόιηεο θαη αγνξέο. Καηεπζπλζείηε ζην 
εκπνξηθό θέληξν ηεο πόιεο Galleria Vittorio Emanuele II κε ηε γπάιηλε νξνθή θαη ελ 

ζπλερεία θηλεζείηε βνξεηναλαηνιηθά, πξνο ηε Via Montenapoleone θαη ηνπο γύξσ 
δξόκνπο, εθεί όπνπ βξίζθνληαη ηα αθξηβά θαηαζηήκαηα ησλ κεγαιύηεξσλ νίθσλ κόδαο. 

Μεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. 
 
3η ημέρα: Μιλάνο - Μπολόνια - Φλφρενηία  

ήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Αηκίιηα-Ρνκάληα, ηελ 
Μπνιόληα, ηελ γαζηξηκαξγηθή πξσηεύνπζα ηεο Ιηαιίαο. Η πόιε είλαη γλσζηή γηα ην 

παιαηόηεξν παλεπηζηήκην ηεο Δπξώπεο (από ην 1088), αιιά θαη ηηο ζηνέο ηεο, πνπ 



 
 

 

 

θζάλνπλ ζε κήθνο ηα 38 ρηιηόκεηξα, αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη ε καθξύηεξε ζηνλ θόζκν 
ζηνά ηνπ San Luca, κήθνπο 3,7 ρηιηνκέηξσλ κε 666 θακάξεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηήγεζήο ζηελ πόιε ζα δνύκε ηελ ηεξάζηηα κεζαησληθή πιαηεία Piazza Maggiore κε ηελ 
βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Πεηξόληνπ λα δεζπόδεη ζην θέληξν ηεο, ην άγαικα ηνπ Πνζεηδώλα, ην 

Palazzo del Podesta, ην Palazzo Re Enzo, ην Palazzo D’ Accursio (Γεκαξρείν θαη 
Βηβιηνζήθε), ηνπο πύξγνπο Asinelli θαη Garisenda θ.ά. Χξόλνο ειεύζεξνο θαη ζπλερίδνπκε 
γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Σνζθάλεο, ηελ ππέξνρε Φισξεληία. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην 

μελνδνρείν καο.    
 

4η ημέρα: Φλφρενηία- Ξενάγηζη πόλης- Δπίζκευη ζηην Galleria Uffizi   
Πξσηλή μελάγεζε ζηελ πόιε ηεο Αλαγέλλεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ηα 

ζεκαληηθόηεξα αμηνζέαηα ηεο πόιεο, όπσο ηνλ επηβιεηηθό Νηνπόκν κε ην θεκηζκέλν 
θακπαλαξηό ηνπ Σδηόην, ην Βαπηηζηήξην, ηελ εθθιεζία άληα Κξόηζε, ηελ Πόληε Βέθην, 
ηελ Πηάηζα ληε ια ηληνξία θ.ά. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε έλα από ηα παιαηόηεξα θαη 

ζεκαληηθόηεξα παγθνζκίσο κνπζεία-πηλαθνζήθεο ηνπ θόζκνπ, ηελ Galleria degli Uffizi, 
πνπ δηαζέηεη κία από ηηο πην αμηόινγεο ζπιινγέο αλαγελλεζηαθήο ηέρλεο (Σδηόην, 

Μπνηηηηζέιιη, Λενλάξλην ληα Βίληζη, Ραθαήι, Σηηζηάλν, Βεξνλέδε, Μηραήι Άγγεινο, 
Καξαβάηδην, Ρέκπξαλη, Ρνύκπελο, Νηύξεξ, Γθόγηα, Δι Γθξέθν θ.ά.). Διεύζεξνο ρξόλνο 
γηα βόιηεο ζηελ πόιε ή γηα ςώληα ζηε θεκηζκέλε αγνξά ηεο. 

 
5η ημέρα: Φλφρενηία - ιέννα - Ρώμη    

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ παλέκνξθε κεζαησληθή ηέλα κε ηα αγέξσρα αξρνληηθά, ηα 
ζηελά θαιληεξίκηα, ηηο ήζπρεο πιαηείεο θαη ηηο καπξηζκέλεο από ηνλ ρξόλν εθθιεζίεο, όια 
κέζα ζε έλα θάδξν από θαινθηηαγκέλα ηείρε θαη ζηέξενπο πύξγνπο. Έληεθα δξόκνη 

νδεγνύλ ζηελ παλέκνξθε πηάηζα Νηει Κάκπν, ηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πόιεο κε ην 
ππέξνρν Γεκαξρείν. Δληππσζηαθόο θαη ν Καζεδξηθόο λαόο κε ην αξηζηνπξγεκαηηθό ηνπ 

δάπεδν, ηα πεξίηερλα μπιόγιππηα θαη ηηο κνλαδηθέο ηνηρνγξαθίεο. Διεύζεξνο ρξόλνο θαη 
αλαρώξεζε γηα ηελ "Αηώληα Πόιε", ηε Ρώκε. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. 
Πξναηξεηηθή βξαδηλή πεξηήγεζε ζηα ζεκαληηθόηεξα αμηνζέαηα ηεο Ρώκεο θαη κεηαθνξά 

ζηε ζπλνηθία ησλ Καιιηηερλώλ Trastevere. Δπηζηξνθή αξγά ην βξάδπ ζην μελνδνρείν. 
Γηαλπθηέξεπζε. 

 
6η ημέρα: Ρώμη - Ξενάγηζη πόλης    
Πξσηλή μελάγεζε ηεο πόιεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ηελ εθθιεζία ηνπ 

Αγίνπ Παύινπ έμσ από ηα ηείρε, ηελ Ππξακίδα, ηηο ζέξκεο ηνπ Καξαθάια, ηελ εθθιεζία 
ηνπ Αγίνπ Ισάλλε ηνπ Λαηεξαλνύ, ηελ πεξίθεκε εθθιεζία άληα Μαξία Μαηδόξε, ην 

Κνινζζαίν θαη ηηο Απηνθξαηνξηθέο Αγνξέο. Πεξλώληαο από ηνλ ιόθν ηνπ Καπηησιίνπ, ζα 
δηαζρίζνπκε ηελ πιαηεία Βελεηίαο, όπνπ ζα δνύκε ην Παιάηζν Βελέηζηα, ην κλεκείν ηνπ 
αγλώζηνπ ζηξαηηώηε Βηηνξηάλν, ην άγαικα ηνπ πξώηνπ βαζηιηά ηεο Ιηαιίαο Βηηόξην 

Δκκαλνπέιε, θαζώο θαη ην κπαιθόλη ηεο Λεηίηζηα (κεηέξαο ηνπ Ναπνιένληα Βνλαπάξηε). 
Θα ζπλερίζνπκε ηελ μελάγεζή καο νδηθώο ζηηο όρζεο ηνπ Σίβεξε, πεξλώληαο από ην 

Κάζηξν ηνπ Αγίνπ Αγγέινπ θαη ηε Βίια Μπνξγθέδε. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα βόιηεο ζην 
ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο θαη ζηελ πινύζηα αγνξά ηεο. Γηαλπθηέξεπζε.  
 

7η ημέρα: Ρώμη- Μοσζεία Βαηικανού- Βαζιλική Αγίοσ Πέηροσ - Αθήνα  
Η ζεκεξηλή καο εκέξα ζα μεθηλήζεη κε επίζθεςε ζηα Μνπζεία ηνπ Βαηηθαλνύ, όπνπ ζα 

δνύκε ηηο αίζνπζεο ησλ γιππηώλ, ησλ ραιηώλ, ησλ παπύξσλ, ησλ απηνθξαηόξσλ θαη ζα 
θαηαιήμνπκε ζηελ πεξίθεκε Καπέια ηζηίλα, ην παξεθθιήζην ηνπ Απνζηνιηθνύ Παιαηίνπ, 

επίζεκεο θαηνηθίαο ηνπ Πάπα ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο, ηελ νξνθή ηνπ νπνίνπ 
δσγξάθηζε ν Μηραήι Άγγεινο. Αθνινπζεί επίζθεςε ζην αλεμάξηεην θξαηίδην ηνπ 
Βαηηθαλνύ, όπνπ βξίζθεηαη ε Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ (ε κεγαιύηεξε εθθιεζία ηνπ 



 
 

 

 

θόζκνπ). Θα μελαγεζνύκε ζηελ εθθιεζία θαη ζα δνύκε ηελ ζεζπέζηα καξκάξηλε ζύλζεζε 
ηνπ Μηραήι Αγγέινπ, ηελ πεξίθεκε Πηεηά, θαζώο θαη ηνλ ηεξάζηην κπξνύηδηλν άκβσλα 

ηνπ Μπεξλίλη. Σν κεζεκέξη ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην αεξνδξόκην θαη ζα επηβηβαζηνύκε 
ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα.  

  

  

Περιλαμβάνονηαι: 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΗΝΑ-ΒΔΝΔΣΙΑ, ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ κε AEGEAN AIRLINES 

 6 δηαλ/ζεηο ζε μελνδνρεία 4*   
 Μπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά  
 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο, όπσο αλαγξάθνληαη ζην 

πξόγξακκα  
 Κόζηνο εηζηηεξίσλ βαπνξέηνπ ζηελ Βελεηία ηελ εκέξα ηεο μελάγεζεο 

 Ξελάγεζε ζηελ πόιε ηεο Ρώκεο  
 Ξελάγεζε ζηα Μνπζεία ηνπ Βαηηθαλνύ θαη ζηελ Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ  
 Ξελάγεζε ζηελ Φισξεληία θαη ζηελ Galleria Uffizzi κε επίζεκν μελαγό 

 Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  

 Φ.Π.Α.  
 
Γεν Περιλαμβάνονηαι:  

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, check points, parking, θόξνη πόιεσλ, 
ηαμηδησηηθή αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: € 300 

 Δπηβάξπλζε από Θεζ/λίθε: € 70 θαη από άιιεο πόιεηο: € 140 κε AEGEAN (αλάινγα 
κε ηε δηαζεζηκόηεηα)  

 Δίζνδνη ζε κνπζεία, επηζθεπηόκελνπο ρώξνπο, είζνδνο ζην Βαηηθαλό, αθνπζηηθά γηα 
ηελ μελάγεζε ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ  (€ 35 ν ελήιηθαο, € 25 ην παηδί) 

 Δηζηηήξηα γηα πξνθξάηεζε θαη είζνδν ζηελ πηλαθνζήθε Uffizi [€ 35 ν ελήιηθαο, € 25 

ην παηδί]  
 Ό,ηη αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόκελν θιπ.   

 Αρζνθνξηθά, θηινδσξήκαηα 
 

Πηήζεις με AEGEAN AIRLINES  

Αζήλα – Βελεηία  08.20- 09.40 

Ρώκε –Αζήλα  18.20 – 21.15 

 
ημείφζη: 

 Γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε ξνή κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί 
ρσξίο όκσο λα παξαιεηθζεί θάηη. 

          
  

Σιμή ζσμμεηοτής Καη’ άηομο   

 

Ανατώρηζη Ξενοδοτείο 2κλινο 1κλινο 
Παιδική ηιμή 

(2-12 εηών) 

10,24,31/07 
07,14,21 & 28/08 

4*    € 795  € 1045 € 545 


