
 

 

 

 

 
 

Γιάρκεια:  4 ημέρες  

Ανατωρήζεις: 27 & 28/10  
 

ΡΩΜΗ -Βαηικανό  
 

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.  
 

Πρόγραμμα εκδρομής  
 
 

 

1η ημέρα: Αθήνα – Ρώμη- Ξενάγηζη 
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Ρώκε κε ITA (ex. ALITALIA). Άθημε θαη μελάγεζε 

ζηελ "Αηώληα Πόιε", θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Παύινπ 
έμσ από ηα ηείρε, ηελ Ππξακίδα, ηηο ζέξκεο ηνπ Καξαθάια, 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. Μεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην θεληξηθό 
μελνδνρείν TWENTY ONE 4* (www.twentyonerome.com) ή ζην NH CENTRO 4* ( www.nh-
hotels.com ) ή ζην NH GIUSTINIANO 4* ( www.nh-hotels.com )   . Πξναηξεηηθή βξαδηλή 

πεξηήγεζε ζηα ζεκαληηθόηεξα αμηνζέαηα ηεο Ρώκεο θαη κεηαθνξά ζηε ζπλνηθία ησλ 
Καιιηηερλώλ Trastevere. Δπηζηξνθή αξγά ην βξάδπ ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
2η ημέρα: Ρώμη- Μοσζεία Βαηικανού- Βαζιλική Αγίοσ Πέηροσ 
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, 

http://www.twentyonerome.com/
http://www.nh-hotels.com/
http://www.nh-hotels.com/
http://www.nh-hotels.com/


 

 

 

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. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα βόιηεο ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο θαη ζηελ πινύζηα 
αγνξά ηεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
3η ημέρα: Ρώμη- Δλεύθερη μέρα- Προαιρεηική Δκδρομή ζηην Φλωρενηία 

Διεύζεξε κέξα ζηε Ρώκε γηα βόιηεο, επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη δηάθνξα αμηνζέαηα ή θαη 
γηα ςώληα. Δπίζεο, κπνξείηε λα αθνινπζήζεηε ηελ πξναηξεηηθή καο εθδξνκή ζηελ 
Φισξεληία.   

Πεξηγξαθή Πξναηξεηηθήο Δθδξνκήο 
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα κηα εκεξήζηα εθδξνκή ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Σνζθάλεο, ηελ 

ππέξνρε Φισξεληία. Φζάλνληαο, 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. Διεύζεξνο 

ρξόλνο γηα βόιηεο ζηελ πόιε, γηα επίζθεςε ζηελ πηλαθνζήθε 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.) ή γηα ςώληα ζηελ θεκηζκέλε αγνξά 
ηεο. Δπηζηξνθή ζηε Ρώκε. Γηαλπθηέξεπζε.   

 
4η ημέρα: Ρώμη - Αθήνα 

Διεύζεξνο ρξόλνο ην πξσί, κέρξη ηελ ώξα ηεο κεηάβαζήο καο ζην αεξνδξόκην θαη 
επηβίβαζε ζηελ πηήζε επηζηξνθήο γηα ηελ Αζήλα. 
 

  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Σιμή ζσμμεηοτής Καη’ άηομο για 27 & 28/10  

 Πηήζεις με ΙΣΑ  

Ξενοδοτείο  2κλινο 1κλινο Παιδικό έως 12 εηών  

 
TWENTY ONE 4* 

 

€ 445 € 695             € 395 

Σιμή ζσμμεηοτής Καη’ άηομο για 27/10  

 Πηήζεις με ΙΣΑ  

Ξενοδοτείο  2κλινο 1κλινο Παιδικό έως 12 εηών  

NH CENTRO 4*  € 495 € 745             € 425 

Σιμή ζσμμεηοτής Καη’ άηομο για 28/10  

 Πηήζεις με ΙΣΑ ή SKY EXPRESS  

Ξενοδοτείο  2κλινο 1κλινο Παιδικό έως 12 εηών  

NH GIUSTINIANO 4*   € 495 € 745             € 425 



 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονηαι 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ κε ITA ή SKY EXPRESS  

 Σξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζε θεληξηθό μελνδνρείν ηεο επηινγήο ζαο  
 Μπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά  

 Μεηαθνξέο από/πξνο ην αεξνδξόκην ηεο Ρώκεο  
 Ξελάγεζε ζηελ πόιε ηεο Ρώκεο  
 Ξελάγεζε ζηα Μνπζεία ηνπ Βαηηθαλνύ θαη ζηελ Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ  

 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: € 250 

 Αρζνθνξηθά, θηινδσξήκαηα 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία, επηζθεπηόκελνπο ρώξνπο, είζνδνο ζην Βαηηθαλό, αθνπζηηθά γηα 

ηελ μελάγεζε ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ (€ 35 ν ελήιηθαο, € 25 ην παηδί) 
 Ό,ηη αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόκελν θιπ. 

 

 
 

 

 

 

Οι πηήζεις μας με ΙΣΑ 
AZ 27/10 ΑΘΗΝΑ ΡΩΜΗ  AZ 719 12:05 - 13:50 30/10 ΡΩΜΗ  ΑΘΗΝΑ AZ 722 21:50 - 00:45 

AZ 27/10 ΑΘΗΝΑ ΡΩΜΗ AZ 717 06:00 - 07:10 30/10 ΡΩΜΗ ΑΘΗΝΑ AZ 718 15:40 - 18:35 

AZ 28/10 ΑΘΗΝΑ ΡΩΜΗ AZ 719 12:05 - 13:50 31/10 ΡΩΜΗ  ΑΘΗΝΑ AZ 722 21:50 - 00:45 

AZ 28/10 ΑΘΗΝΑ ΡΩΜΗ AZ 717 06:00 - 07:10 31/10 ΡΩΜΗ ΑΘΗΝΑ AZ 718 15:40 - 18:35 
 

 

 

Οι πηήζεις μας με SKY EXPRESS 
GQ 28/10 ΑΘΗΝΑ ΡΩΜΗ  GQ 820 10:55 - 12:00 31/10 ΡΩΜΗ  ΑΘΗΝΑ GQ 821 13:00 - 15:55 

 
 
ημείωζη:  

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

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

 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


