
 

 

 

 

 
 

Γηάξθεηα:  4,5 εκέξεο  
Αλαρωξήζεηο:  01,08,15,22, 29/07,  05,12,19 & 26/08  

 

ΡΩΜΗ -Βαηηθαλό  

Φιωξεληία & Κξνπαδηέξα κε ηζηηνπινϊθό  
 

Ση κπνξεί θαλείο λα πξσηνπεί γηα ηελ "Αηώληα Πόιε"; Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηνπ 
θόζκνπ, αιιά θαη ηηο πην … "πνιπθσηνγξαθεκέλεο".  

Η δσληαλή πξσηεύνπζα ηεο Ιηαιίαο δεη ζην παξόλ, ην ηζηνξηθό ηεο θέληξν όκσο, είλαη έλαο 
απέξαληνο αξραηνινγηθόο ρώξνο. Γηα πεξηζζόηεξα από 2.500 ρξόληα, απηνθξάηνξεο, πάπεο, 

θαιιηηέρλεο θαη απινί άλζξσπνη έρνπλ αθήζεη ην ζηίγκα ηνπο ζε κλεκεία παληόο είδνπο, 
πνπ ζεκαηνδνηνύλ όιεο ηηο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο.   

Αλ θαη απηά ζα πξνζπαζήζνπλ λα κνλνπσιήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ζαο, κπνξείηε άλεηα λα 

αθεζείηε ζε απηό πνπ νη γείηνλέο καο απνθαινύλ "il dolce far niente", "ηε γιπθηά ηέρλε ηνπ 
λα κελ θάλεηο ηίπνηα". Οη πην αμέραζηεο εκπεηξίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ ώξα ηνπ 

θαθέ ζε κηα από ηηο πνιπάξηζκεο πιαηείεο ηεο πόιεο, ηελ λπρηεξηλή passegiata αλάκεζα 
ζηελ Piazza Navona θαη ηελ Fontana di Trevi ή έλα πηθ-ληθ ζηε Villa Borghese.  

 

Πξόγξακκα εθδξνκήο  
 

 

1ε κέξα: Αζήλα – Ρώκε- μελάγεζε 
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην  θαη αλαρώξεζε γηα Ρώκε. Άθημε, ζπλάληεζε κε ηνλ μελαγό 

ζαο θαη κεηαθνξά ζηελ «Αηώληα Πόιε»  όπνπ ζα μελαγεζείηε πεξηπαηεηηθά. Θα μεθηλήζνπκε 
κε ην πην αληηπξνζσπεπηηθό κλεκείν ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο, ην επηβιεηηθό 

Κνινζζαίν. Δθεί ζα κπνξέζνπκε λα θσηνγξαθήζνπκε ηελ Αςίδα ηνπ Κσλζηαληίλνπ πνπ 
ρηίζηεθε γηα λα γηνξηάζεη ηε λίθε ηνπ Ρσκαίνπ Απηνθξάηνξα Μέγα Κσλζηαληίλνπ επί ηνπ 
Απηνθξάηνξα Μαμέληηνπ. ηελ ζπλέρεηα πεξπαηώληαο ζηηο Ρσκατθέο αγνξέο ζα αλέβνπκε 

ζην ιόθν ηνπ Καπηησιίνπ, ζεκεξηλό Γεκαξρείν ηεο πόιεο θαη ζα θαηεβνύκε ηα ζθαινπάηηα 
πνπ ζρεδίαδε ν Μηραήι Άγγεινο γηα λα βξεζνύκε ζηε  Piazza Venezia κε ην επηβιεηηθό 

Παιάηζν Βηηνξξηαλν, ζεκεξηλό κλεκείν ηνπ άγλσζηνπ ζηξαηηώηε. εηξά έρεη ε θεκηζκέλε 
Φνληάλα ληη Σξέβη κε ην εληππσζηαθό ζηληξηβάλη , απνηειώληαο πόιν έιμεο γηα 
εθαηνκκύξηα ηνπξίζηεο από όιν ηνλ θόζκν, θαη ε Βηα ληει Κόξζν πνπ είλαη ν πην 

ζεκαληηθόο εκπνξηθόο δξόκνο ηεο πόιεο, γηα λα θηάζνπκε ζε έλα από ηα πην όκνξθα θαη 
γνεηεπηηθά αμηνζέαηα ηεο Ρώκεο, ην Πάλζενλ, έλα λαό 2000 εηώλ, αθηεξσκέλν ζε όινπο 

ηνπο ζενύο,  ηόζν θαινδηαηεξεκέλν πνπ ζεσξείηαη αθόκα θαη ζήκεξα, έλα από ηα πην 
ζεκαληηθά αξρηηεθηνληθά θηίξηα ηνπ Γπηηθνύ θόζκνπ. Η πεξηήγεζε καο νινθιεξώλεηαη κε 
ηε Πηάηζα Ναβόλα, κηα πιαηεία ζε ζρήκα νβάι γεκάηε από ππαίζξηα θαθέ, εζηηαηόξηα & 

πιαλόδηνπο δσγξάθνπο όπνπ ηεο πξνζζέηνπλ κηα θαιιηηερληθή λόηα. Θα θαηαιήμνπκε ζην 
πνηάκη Σίβεξε, όπνπ κπξνζηά από ηνλ Άξεην πάγν, έλα από ηα κεγαιύηεξα θηίξηα ηεο 

Ιηαιίαο, ζα καο πεξηκέλεη ην ιεσθνξείν γηα λα κεηαθεξζνύκε ζην μελνδνρείν, πεξλώληαο 



 

 

 

πξώηα από ην ππέξνρν θάζηξν ησλ Αγγέισλ, καπζσιείν ηνπ Απηνθξάηνξα Αλδξηαλνύ 
όπνπ είλαη έλα από ηα πην όκνξθα θηίξηα ηεο αξραηόηεηαο. Άθημε θαη  ηαθηνπνίεζε ζην 

μελνδνρείν θαη ρξόλνο ειεύζεξνο. Σν απόγεπκα, κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηελ δηάζεκε 
πιαηεία «Ιζπαλίαο» θαη ηα κεγαινπξεπή Ιζπαληθά ζθαιηά, όπνπ καδί κε ηνλ νβειίζθν θαη 

ηελ όκνξθε 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 θαη ην δηάζεκν ηζηνξηθό θαθέ «Γθξέθν» πνπ ιεηηνπξγεί 

αδηάιεηπηα από ην 1760.  
 
2ε κέξα: Μνπζεία Βαηηθαλνύ & Βαζηιηθή Αγ. Πέηξνπ  

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. Θα 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 & ευόσον είναι ανοιχτή για 

το κοινό) , όπνπ ζην εζσηεξηθό ηεο βξίζθνληαη εθαηνληάδεο αγάικαηα κε απνθνξύθσκα ηε 
Πηεηά ηνπ Μηραήι Άγγεινπ. Μεηά ην ηέινο ηεο μελάγεζεο είζηε ειεύζεξνη γηα πξνζσπηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο.  
 
3ε κέξα: Ρώκε - Φιωξεληία ή κίλη θξνπαδηέξα κε ηζηηνπινϊθό ζην Άλδην ! 

Ηκέξα ειεύζεξε ζηε δηάζεζε ζαο !  
‘Oζνη 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.  
Εναλλακτικά , αθνινπζήζηε πξναηξεηηθή κίλη-θξνπαδηέξα κε ηζηηνπιντθό ζην Άλδην 

(απαηηείηαη minimum ζπκκεηνρή) Αλαρώξεζε ζηηο 08:30 ην πξσί κε κίλη βαλ γηα ην Άλδην 
δηάζεκε παξαιηαθή πόιε ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Ρώκεο (60 ρηιηόκεηξα), γλσζηό ζηνλ θόζκν 
γηαηί ζηηο 22 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1944 έγηλε ε απόβαζε ησλ ζπκκαρηθώλ δπλάκεσλ. Δδώ 

γελλήζεθαλ 2 ζεκαληηθνί Ρσκαίνη απηνθξάηνξεο, ν Καιηγνύιαο θαη ν Νέξσλαο θαη ππήξμε 
από ηελ αξραηόηεηα ηόπνο δηαθνπώλ  ησλ πινύζησλ Ρσκαίσλ. Δπίζεο εδώ έρνπλ γπξηζηεί 

εθαηνληάδεο ηαηλίεο όπσο "Αληώληνο θαη Κιενπάηξα" κε ηελ Elisabeth Taylor, "Η απόβαζε 
ζην Αλδην". "Ο ηαιαληνύρνο κίζηεξ Ripley", ην κηνύδηθαι  " Δλλέα " κε ηνπο Nikol kidman, 
Penelope Cruz θαη ηελ κνλαδηθή  Sophia Loren. Άθημε ζην ιηκάλη όπνπ θαη ζα ζαο πεξηκέλεη 

ν Skipper. Δπηβίβαζε ζην ζθάθνο, κίλη κάζεκα ζηηο ζηνηρεηώδεηο αξρέο ηεο ηζηηνπινΐαο κε 
ειιελόθσλν δηπισκαηνύρν Skipper. Δάλ ν θαηξόο ην επηηξέςεη ζα αλνίμνπκε παληά γηα ην 

απηνθξαηνξηθό εμνρηθό παιάηη ηνπ Νέξσλα θαη ηνλ θάξν ηεο πόιεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
 θξνπαδηέξαο καο, ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα νδεγήζεηε ην ζθάθνο, λα θάλεηε  κπάλην θαη 
ειηνζεξαπεία καθξηά από ηα αδηάθξηηα βιέκκαηα ηνπ θόζκνπ θαη λα δνθηκάζεηε ην ηηαιηθό 

Spritz κε  finger foods. 



 

 

 

Δπηζηξνθή ζην ιηκάλη ζηηο 13:30 όπνπ ηα απνδπηήξηα ζα είλαη ζηελ δηάζεζε ζαο λα θάλεηε 
έλα ληνπο θαη λα αιιάμεηε ξνύρα. Διεύζεξνο ρξόλνο κέρξη ηηο 15:30 γηα  κεζεκεξηαλό ζηα 

εζηηαηόξηα ηεο πόιεο πνπ θεκίδνληαη γηα ην ςάξη. ηηο 15:30 κ.κ. ζα έξζεη ην κίλη βαλ λα 
καο επηζηξέςεη ζηελ Ρώκε όπνπ ππνινγίδνπκε λα θηάζνπκε ζηηο 17:00 κ.κ. πεξίπνπ. 

Σν απόγεπκα ζαο πξνηείλνπκε λα επηζθεθηείηε ην Trastevere πνπ είλαη ε "πιάθα" ηεο 
Ρώκεο. 
 

4ε κέξα: Ρώκε – Ηκέξα ειεύζεξε  
Υξόλνο ειεύζεξνο γηα λα απνραηξεηήζεηε ηε πόιε ηεο Ρώκεο, πεξπαηώληαο 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 (την 
Πέμπτη λεωυόρο της Ρώμης) θαη ηελ Via del Babuino ζηελ νπνία ε αλάκεημε πξντόλησλ 

πςειήο κόδαο θαη αληηθώλ ηελ θαζηζηά από ηηο πην θνκςέο νδνύο ηεο Ρώκεο. Μεηαθνξά 
ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο ζηελ Αζήλα γηα όζνπο έρνπλ επηιέμεη 

4εκεξν πξόγξακκα. 
 
5ε κέξα: Ρώκε - Αζήλα 

Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο ζηελ Αζήλα.     
 

 
 

Πεξηιακβάλνληαη:  
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Αζήλα – Ρώκε – Αζήλα κε Ita Airways  

 1 απνζθεπή κέρξη 23 θηιά θαη κηα ρεηξαπνζθεπή κέρξη 8θηιά  
 3,4 δηαλ/ζεηο ζε μελνδνρείν ηεο επηινγήο ζαο 
 Πξσηλό ζε κπνπθέ θαζεκεξηλά  

 Μεηαθνξέο από/πξνο ην αεξνδξόκην ηεο Ρώκεο  
 Διιελόθσλε πεξηπαηεηηθή μελάγεζε πόιεο κε ππνρξεσηηθή ρξήζε αθνπζηηθώλ 

 Μεηαθνξά πξνο ηα Μνπζεία ηνπ Βαηηθαλνύ 

Σηκή ζπκκεηνρήο Καη’ άηνκν 

4εκέξεο 01,08,15,22, 29/07 SKY EXPRESS  

           4εκέξεο  05,12,19 & 26/08 κε SKY EXPRESS 

Ξελνδνρείν  2θιηλν 1θιηλν Παηδηθό έωο 12 εηώλ  

 
Buenos Aires 3*  

€ 255 € 345 € 225   

Villa Grazioli Boutique Hotel 4* € 295 € 395 € 255 

Ludovisi Palace 4* 
Unaway Empire Palace 4*  

 € 345 € 495 € 315 

Σηκή ζπκκεηνρήο Καη’ άηνκν 

           5εκέξεο 01,08,15,22, 29/07   ITA & SKY EXPRESS 

5εκέξεο 05,12,19 & 26/08 ITA AIWAYS  

Ξελνδνρείν  2θιηλν 1θιηλν Παηδηθό έωο 12 εηώλ  

 
Buenos Aires 3*  

€ 295 € 405 € 265   

Villa Grazioli Boutique Hotel 4* € 335 € 465 € 305 

Hotel Imperiale 4* ή Ludovisi 

Palace 4*  
€ 430 € 630  € 400  



 

 

 

 Διιελόθσλε μελάγεζε ζηα Μνπζεία & ηε Βαζηιηθή ηνπ Αγ. Πέηξνπ   
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  

 
Γελ πεξηιακβάλνληαη: 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ & check points  € 230 
 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά, θόζηνο ππνρξεσηηθώλ αθνπζηηθώλ γηα ηελ μελάγεζε € 

2,5 

 Δίζνδνη κνπζείσλ, κλεκείσλ, αξραηνινγηθώλ ρώξσλ  

 Γεκνηηθόο θόξνο Ρώκεο Ρώκεο € 6 (γηα ηα 4* μελνδνρεία) / € 4 (γηα ηα 3* 

μελνδνρεία) ηελ εκέξα αλά άηνκν  
 Όηη δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν  

 
 
εκαληηθή ζεκείωζε: 

 Με ηελ εγγξαθή ζαο απαηηείηαη δήισζε ζηα Μνπζεία ηνπ Βαηηθαλνύ, κε θόζηνο 
εηζόδνπ €35 ελήιηθαο, €25 παηδί 6-18εηώλ (πιεξσηέα απεπζείαο ζηνλ μελαγό) 

 Κόζηνο αθνπζηηθώλ (ππνρξεσηηθά) γηα ηα Μνπζεία ηνπ Βαηηθαλνύ & ηε Βαζηιηθή ηνπ 
Αγ. Πέηξνπ € 5 ην άηνκν    

 Πξναηξεηηθή εθδξνκή ζηε Φισξεληία από € 100 αλάινγα κε ηνλ ηειηθό αξηζκό ησλ 
ζπκκεηερόλησλ.  

 Μίλη θξνπαδηέξα κε ηζηηνπιντθό κε ειιελόθσλν δηπισκαηνύρν skipper ζην Άλδην από 

€ 100 γηα 6-8 ζπκκεηέρνληεο, θαηξνύ επηηξέπνληνο     
 

 
Πηήζεηο κε  ΙΣΑ AIRWAYS   

Γηαδξνκή  Αλαρώξεζε  Άθημε  

ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ  AZ 719 12.05 13.10 

ΡΩΜΗ – ΑΘΗΝΑ AZ 722 21.50 00.50 

Πηήζεηο κε  SKY EXPRESS   

Γηαδξνκή  Αλαρώξεζε  Άθημε  

ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ GQ 820 10.55 12.00 

ΡΩΜΗ – ΑΘΗΝΑ GQ 821 13.00 15.55 

 
εκείωζε:  

 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 
ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη 

 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο 


