
 

           

 

 
 

ΟΔΙΚΗ 

ΙΤΑΛΙΑ 

ΠΟΜΠΗΙΑ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ –ΒΑΤΙΚΑΝΟ-ΣΙΕΝΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ 

 

7 ΗΜΕΡΕΣ 
1η μέρα   ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ – (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ : Συγκέντρωση και 
αναχώρηση για το λιμάνι προορισμού. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για 
το λιμάνι του Μπρίντιζι . Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους 
αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω. 
 

2η μέρα, ΜΠAΡΙ Η’ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ – ΠΟΜΠΗΙΑ – ΡΩΜΗ : Άφιξη στο λιμάνι του Μπάρι ή του Μπρίντιζι 
και άμεση αναχώρηση για την νεκρόπολη της Πομπηίας, που αποτελείται από πλατείες, κατοικίες, 
γυμναστήρια, και καταστήματα.  Θα επισκεφτούμε το κέντρο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της 
Πομπηίας καθώς και τα ασβεστωμένα αγάλματα εκείνων που πέθαναν ακαριαία κατά την καταστροφική 
έκρηξη του ηφαιστείου, αποθανατίζοντας για πάντα το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής τους. 
Βαδίζοντας στον αρχαιολογικό χώρο της  Πομπηίας ,   θα διαπιστώσουμε  γιατί ο χώρος αυτός, που 
συγκαταλέγεται στην λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, 
εξακολουθεί να κλονίζει και να συναρπάζει 2.6 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. Τέλος άφιξη στην 
<αιώνια πόλη> την Ρώμη.  Άφιξη  τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 

3η μέρα, ΡΩΜΗ (Ξενάγηση) : Πρωινό και  ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην Αιώνια Πόλη. Θα 
ξεκινήσουμε την περιήγηση μας από την Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, την αψίδα του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου διακοσμημένη με αγάλματα και ανάγλυφα έχει επιζήσει ανά τους αιώνες σχετικά 
αλώβητη, το Κολοσσαίο ένα από τα πιο εντυπωσιακά κτίρια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τις 
αυτοκρατορικές αγορές, το μνημείο του Βιτόριο Εμμανουέλε που δεσπόζει στην Piazza Venezia χτίστηκε 
ως φόρο τιμής στον πρώτο Βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, Βίκτωρ Εμμανουήλ Β., την Πιάτσα Βενέτσια 
όπου βρίσκεται στην καρδιά της Ρώμης, το λόφο του Καπιτωλίου πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο της 
Ρώμης και ο λόφος έγινε σύμβολο της Βασιλείας της Ρώμης ως Caput Mundi, (πρωτεύουσα του κόσμου), 
τέλος το Πάνθεον το οπόιο Κατασκευάστηκε ύστερα από εντολή του Αγρίππα κατά τον 1ο αιώνα π.Χ. και 
υπέστη αρκετές καταστροφές από πυρκαγιές, με αποτέλεσμα να ανακατασκευαστεί πλήρως από τον 
Αδριανό στις αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ.. Όσοι επιθειμειτε μπορείτε να επισκεφθείτε τα Μουσεία του 
Βατικανού ή να περπατήσετε στον εμπορικό δρόμο Via del Corso, που ξεκινά από την Πιάτσα Βενέτσια 
και καταλήγει στην Πιάτσα ντελ Πόπολο, με εύκολη πρόσβαση στη Φοντάνα ντι Τρέβι, την Πιάτσα 
Κολόνα και την Πλατεία της Ισπανίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

4η μέρα, ΡΩΜΗ – ΣΙΕΝΑ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ : Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την Φλωρεντία. 
Κατά την διαδρομή θα επισκεφθούμε την πανέμορφη μεσαιωνική Σιένα Το μεγαλύτερο μέρος της 
διατηρεί αιώνες τώρα το μεσαιωνικό της χαρακτήρα, διαθέτοντας πανέμορφα γοτθικά κτίρια και ένα 
μοναδικό ιστορικό κέντρο που έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. 
Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην Πιάτσα Ντελ Κάμπο μία από τις μεγαλύτερες μεσαιωνικές πλατείες 
ολόκληρης της Ευρώπης, με το υπέροχο Δημαρχείο. Εντυπωσιακός και ο Καθεδρικός ναός με το 
αριστουργηματικό δάπεδο, τα περίτεχνα ξυλόγλυπτα και τις μοναδικές τοιχογραφίες του. Το μεσημέρι θα 
καταλήξουμε στην πόλη της Αναγέννησης, όπου θα δούμε τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό της Παναγίας 
των Λουλουδιών, το Βαπτιστήριο, την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, το Παλάτσο Βέκκιο - σημερινό Δημαρχείο - 
την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την παλαιότερη γέφυρα του 'Αρνο, την Πόντε Βέκκιο. Χρόνος ελεύθερος. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

5η ημέρα, ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ : Πρωινό και αναχώρηση για την Φλωρεντία. Με ιδιωτικό βαπορέτο 
(έξοδα ατομικά) φθάνουμε στην περίφημη Πλατεία του Αγίου Μάρκου για να δούμε τον επιβλητικό 
ομώνυμο ναό, να θαυμάσουμε τον Πύργο του Ρολογιού των Μαυριτανών Το ρολόι στην πρόσοψη του 
Πύργου δείχνει την ώρα σε ρωμαϊκά ψηφία και απεικονίζει τις φάσεις της σελήνης και τα σύμβολα του 



ζωδιακού κύκλου, φτιαγμένα από σμάλτο και χρυσό., το Παλάτι των Δόγηδων Το παλάτι ήταν η κατοικία 
των ηγετών της Βενετίας ή Δόγηδων και περιείχε τα γραφεία ενός αριθμού πολιτικών ιδρυμάτων, 
διαρρυθμισμένα γύρω από μία κεντρική αυλή. και την περίφημη Γέφυρα των Στεναγμών μια μικρή 
γέφυρα σκεπαστή και κλειστή του "Ρίο ντι Παλάτσιο" που συνδέει το "Παλάτσο Ντουκάλε", δουκικό 
ανάκτορο, με τις φοβερές φυλακές της τότε Ενετίας.. Τέλος, προτείνουμε επίσκεψη σε ένα από τα λίγα 
εργαστήρια κατασκευής των περίφημων κρυστάλλων Murano. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στο Μέστρε. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 

6η μέρα, ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΝΚΟΝΑ – ΕΝ ΠΛΩ : Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα, όπου το 
πλοίο επιστροφής μας περιμένει. Άφιξη, επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση εν πλω. 
 

7η μέρα, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ : Πρωινό. Χαρείτε τις ανέσεις του 
σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε στο λιμάνι αποβίβασης. Άφιξη και άμεση αναχώρηση 
για  τον τελικό προορισμό μας.  

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 

 Μεταφορές, μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν του γραφείου μας. 
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια γραμμής Πάτρα – Ανκόνα  & Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες 

με wc/ντουζ(ΑΒ4) 
 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* .  
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. 
 Ημιδιατροφή (4 πρωινά και 4 δείπνα) 
 Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας. 
 Τοπικός ξεναγός στη Πομπηία -Βατικανό 
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
 Φ.Π.Α 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.  
 Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 Δημοτικούς φόρους Ρώμης, check point – είσοδοι πόλεων (35€) κατά άτομο 

 
Σημείωση: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η 
σειρά που θα πραγματοποιηθούν* 
 
 
 

 


