
  
            

 
 

Εορταςτική Ρϊμη Premium - 4,5ημ. 

 
Διαμονή ςε επιλεγμζνα, κεντρικότατα ξενοδοχεία!!  

Ξενάγηςη ιςτορικοφ κέντρου τησ πόλησ, Ρωμαικό αμφιθέατρο Κολοςςαίο, Piazza 
Venezia, Fontana di Trevi, Πάνθεον, Piazza Navona , Τραςτέβερε, Μουςεία  Βατικανοφ 

 
Αναχωρήςεισ: 
4ήμερο πρόγραμμα: 23,24,26,30,31 Δεκεμβρίου ’22 & 3,5 Ιανουαρίου ‘23 
5ήμερο πρόγραμμα: 22,23,24,26,30,31 Δεκεμβρίου ’22 & 2,4 Ιανουαρίου ‘23                                                                            
 
1η μζρα: ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ (ξενάγηςη πόλησ)    
υγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ  για  τθν «αιϊνια» πόλθ τθν Ρϊμθ που φορά τα γιορτινά τθσ. Η ξενάγθςι 
μασ ςτθν «Αιϊνια Πόλθ» κ’ αρχίςει με το Κολοςςαίο, το μεγαλφτερο ςωηόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφικζατρο του 
κόςμου, και τθν αψίδα του Μεγάλου Κωνςταντίνου. Περνϊντασ από τθν Οδό των Αυτοκρατορικϊν Αγορϊν ςτθν 
καρδιά τθσ αρχαίασ Ρϊμθσ, κα φτάςουμε ςτον λόφο του Καπιτωλίου και ςτθν Πιάτςα Βενζτςια με το ογκϊδεσ 
μνθμείο αφιερωμζνο ςτον Βίκτωρα Εμμανουιλ Βϋ, τον πρϊτο βαςιλιά τθσ ενωμζνθσ Ιταλίασ, ςτθν  οποία βρίςκεται 
και το μνθμείο του Άγνωςτου τρατιϊτθ, ςτθ φθμιςμζνθ Φοντάνα Ντι Σρζβι και τζλοσ ςτθν πολφβουθ Πιάτςα ντι 
πάνια. τθ ςυνζχεια κα περάςουμε από  το Βατικανό το μικρότερο κρατίδιο του κόςμου που βρίςκεται θ Βαςιλικι 
του Αγίου Πζτρου, θ μεγαλφτερθ εκκλθςία τθσ χριςτιανοςφνθσ. Τπόλοιπο θμζρασ  ελεφκερο  να τθν 
εκμεταλλευτείτε όπωσ εςείσ νομίηετε καλφτερα. Ανθφορίςτε μζχρι το λόφο του Παλατίνο, τθν αριςτοκρατικι 
ςυνοικία τθσ αρχαίασ Ρϊμθσ. Κάντε μια ευχι ςτθ Φοντάνα ντι Σρζβι, τθ διαςθμότερθ κρινθ τθσ πόλθσ και γνωρίςτε 
από κοντά τθ φθμιςμζνθ Βία Βζνετο με τα πολυτελι ξενοδοχεία και καφζ. Ευκαιρία για ψϊνια ςε μία από τισ 
γνωςτζσ αγορζσ του κόςμου. Διανυκτζρευςθ. 
 
 
 



 
 
2η μζρα: ΡΩΜΗ (Μουςεία Βατικανοφ – Βαςιλική Αγ. Πζτρου)  
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. ιμερα προτείνουμε ξενάγθςθ ςτο ανεξάρτθτο κρατίδιο του Βατικανοφ, για να 
ξεναγθκοφμε ςτα περίφθμα μουςεία του, με εκκζματα που περιλαμβάνουν διάςθμα αγάλματα του αρχαίου 
κόςμου και τθσ Αναγζννθςθσ, όπωσ το ςφμπλεγμα του Λαοκόωντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντζρε, ζργα των 
Σηιότο, Ραφαιλ, Ντα Βίντςι, Καραβάτηιο κ.ά. Περνϊντασ από τουσ περίφθμουσ Διαδρόμουσ των Κθροπθγίων, των 

Σαπιςερί, των Γεωγραφικϊν Χαρτϊν και τισ Αίκουςεσ με τισ νωπογραφίεσ του Ραφαιλ, κα καταλιξουμε ςτθν 
Καπζλα ιςτίνα με τθ κρυλικι οροφι ηωγραφιςμζνθ από τον Μιχαιλ Άγγελο. Ακολοφκωσ, κα περάςουμε ςτθ 
μεγαλόπρεπθ Βαςιλικι του Αγίου Πζτρου, τθ μεγαλφτερθ εκκλθςία του κόςμου, χτιςμζνθ πάνω ςτον τάφο του 
Αποςτόλου Πζτρο όπου μεταξφ των άλλων κα δοφμε τθν Πιετά του Μιχαιλ Άγγελου και το κιβϊριο που δεςπόηει 
πάνω από τον παπικό βωμό, ζργο του Μπερνίνι. Διανυκτζρευςθ. 
 
3η μζρα: ΡΩΜΗ (ελεφθερη μζρα) 
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Ημζρα ελεφκερθ να τθν εκμεταλλευτείτε όπωσ εςείσ νομίηετε καλφτερα. Ανθφορίςτε μζχρι 
το λόφο του Παλατίνο, τθν αριςτοκρατικι ςυνοικία τθσ αρχαίασ Ρϊμθσ. Κάντε μια ευχι ςτθ Φοντάνα ντι Σρζβι, τθ 
διαςθμότερθ κρινθ τθσ πόλθσ και γνωρίςτε τθ φθμιςμζνθ Βία Βζνετο με τα πολυτελι ξενοδοχεία και καφζ. 
Ευκαιρία για ψϊνια ςε μία από τισ γνωςτζσ αγορζσ του κόςμου. Διανυκτζρευςθ. 
 
4η μζρα: ΡΩΜΗ (ελεφθερη μζρα) ή (προαιρετική μονοήμερη εκδρομή ςτη Νάπολη) 
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και ελεφκεροσ χρόνοσ ι μονοιμερθ εκδρομι ςτθ Νάπολθ(50€/άτομο)(προπλθρϊνεται μαηί 
με τθν εξόφλθςθ του ταξιδιοφ/Απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ ελάχιςτθ ςυμμετοχι 25 ατόμων/ε περίπτωςθ μθ 
ςυμπλιρωςθσ του ελάχιςτου αρικμοφ ςυμμετοχισ τότε ακολουκεί επιςτροφι των χρθμάτων). Επιβίβαςθ ςτο 
λεωφορείο και αναχϊρθςθ για τθν πρωτεφουςα τθσ Καμπανίασ, τθ Νάπολθ, μια πόλθ πολφβουθ και γεμάτθ 
αντικζςεισ. Είναι το μεγαλφτερο λιμάνι τθσ Νότιασ Ιταλίασ, και τρίτθ μεγαλφτερθ πόλθσ τθσ χϊρασ μετά τθ Ρϊμθ και 
το Μιλάνο. Θα γνωρίςουμε το ιςτορικό κζντρο τθσ, που είναι το μεγαλφτερο ςτθν Ευρϊπθ και ζχει ανακθρυχτεί ςε 
Μνθμείο Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ από τθν UNESCO. Τπιρξε πρωτεφουςα δουκάτων, βαςιλείων και 
μιασ μεγάλθσ Αυτοκρατορίασ, ιδιαίτερα τισ εποχζσ τθσ Αναγζννθςθσ και του Διαφωτιςμοφ. τθν πανοραμικι μασ 
περιιγθςθ κα βρεκοφμε ςτθν ςυνοικία Ρaccanapoli, με τα  ςτενά γραφικά δρομάκια τθσ αλλά και τον 
πολυςφχναςτο δρόμο Via San Biaggio, που διαςχίηει τθν πόλθ. Θα δοφμε τον  γοτκικό Κακεδρικό Ναό τθσ πόλθσ 
που είναι αφιερωμζνοσ ςτον πολιοφχο San Gennaro, το Καςτζλλο ντελ Ουόβο, το Βαςιλικό Παλάτι, τθ τοά του 
Ουμπζρτου και τθν παλαιότερθ όπερα ςτθν Ευρϊπθ: το Θζατρο αν Κάρλο. τθν περιιγθςι  ςτο ιςτορικό κζντρο 
τθσ Νάπολθ καταλαβαίνεισ ότι ο Ντιζγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ζνασ  από τουσ  μεγαλφτερουσ  ποδοςφαιριςτζσ 
όλων των εποχϊν ιταν, είναι και κα είναι μια φιγοφρα «μεγαλφτερθ από τθ ηωι»: κοςμεί όλεσ τισ τοιχογραφίεσ, 
πρωταγωνιςτεί ςτα τεράςτια γκράφιτι τθσ πόλθσ, ςτολίηει ΟΛΑ ςχεδόν τα εςωτερικά ςτα εςτιατόρια δίπλα ςτισ 
εικόνεσ τθσ Παναγιάσ και φυςικά επζχει τθ κζςθ Αγίου ςτα οικογενειακά εικονοςτάςια. Μόνο αυτό το 
κακομακθμζνο αλθτόπαιδο από τα Μπάριοσ  του Μπουζνοσ Άιρεσ μποροφςε, να καταλάβει το ςπαραχτικό αίτθμα 
των Ναπολιτάνων  για μια ακόμα νίκθ, το αίμα που ζβραηε για εκδίκθςθ από τουσ πλοφςιουσ του Βορρά, το 
απωκθμζνο αυτοφ που δεν είχε τίποτα απζναντι ςε όλουσ όςοι τα είχαν όλα.  Σζλοσ κα βρεκοφμε ςτο Λόφο 
Ποςίλλιπο απ’ όπου κα ζχουμε μία υπζροχθ πανοραμικι κζα τθσ Νάπολθσ και του Βεηοφβιου. Χρόνοσ ελεφκεροσ 
για όςουσ επικυμοφν να επιςκεφκοφν το Μθτροπολιτικό Μουςείο ανςεβερίνο, διάςθμο για τα χωριςτά πζπλα με 
διαφανείσ λεπτομζρειεσ λαξευμζνεσ ςε μαρμάρινα αγάλματα. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ. Διανυκτζρευςθ. 
 
5η μζρα: ΡΩΜΗ  (ελεφθερη μζρα) – ΑΘΗΝΑ    
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Ημζρα ελεφκερθ ωσ  τθν ϊρα  που κα  μεταφερκοφμε ςτο αεροδρόμιο για τθν  πτιςθ 
επιςτροφισ μασ ςτθν Ακινα.  
 
 
 
  

Για την ξενάγηςη ςτα Μουςεία Βατικανοφ θα πρζπει πριν την αναχϊρηςη ςασ να δηλϊςετε 
ςυμμετοχή και να προπληρϊςετε (40€ για τουσ ενήλικζσ και 30€ για παιδιά μζχρι 18 ετϊν). Η τιμή 
περιλαμβάνει την είςοδο ςτο Βατικανό, το κόςτοσ τησ κράτηςησ ςτα Μουςεία, ακουςτικά  και  την 
ξενάγηςη από τοπικό ελληνόφωνο ξεναγό). Τποχρεωτική κράτηςη και προπληρωμή ειςόδου 15 
ημζρεσ πριν την επίςκεψη. ε άλλη περίπτωςη δεν υπάρχει δυνατότητα να εξαςφαλίςουμε την 
είςοδόσ ςασ ςτα Μουςεία του Βατικανοφ.   
 



4ήμερο(23,24,26/12 & 3,5/1)                 Cicerone 4*     Donna Laura Palace 4*(lux.)     Imperiale 4*(Via Veneto)                
Σιμή κατ’ άτομο ςε δίκλινο                           385€                               405€                                            425€                                        
Σιμή ςε μονόκλινο                                           525€                               575€                                            595€ 
Παιδικό (μζχρι 12 ετϊν)                                 350€                               350€                                            350€ 
Φόροι αεροδρομίων                                       205€                               205€                                            205€ 
*Οι τιμζσ προςαυξάνονται κατά 50€/άτομο ζπειτα από τισ 10 πρϊτεσ ςυμμετοχζσ. 
 
4ήμερο(30,31/12)                                     Cicerone 4*     Donna Laura Palace 4*(lux.)     Imperiale 4*(Via Veneto)                
Σιμή κατ’ άτομο ςε δίκλινο                           475€                               495€                                            505€                                        
Σιμή ςε μονόκλινο                                           675€                               715€                                            745€ 
Παιδικό (μζχρι 12 ετϊν)                                 395€                               395€                                            395€ 
Φόροι αεροδρομίων                                       205€                               205€                                            205€ 
*Οι τιμζσ προςαυξάνονται κατά 50€/άτομο ζπειτα από τισ 10 πρϊτεσ ςυμμετοχζσ. 
 
5ήμερο(22,23,24,26/12 & 2,4/1)           Cicerone 4*     Donna Laura Palace 4*(lux.)     Imperiale 4*(Via Veneto)                
Σιμή κατ’ άτομο ςε δίκλινο                           435€                               465€                                            495€                                        
Σιμή ςε μονόκλινο                                           615€                               685€                                            715€ 
Παιδικό (μζχρι 12 ετϊν)                                 395€                               395€                                            395€ 
Φόροι αεροδρομίων                                       205€                               205€                                            205€ 
*Οι τιμζσ προςαυξάνονται κατά 50€/άτομο ζπειτα από τισ 10 πρϊτεσ ςυμμετοχζσ. 
 
5ήμερο(30,31/12)                                     Cicerone 4*     Donna Laura Palace 4*(lux.)     Imperiale 4*(Via Veneto)                
Σιμή κατ’ άτομο ςε δίκλινο                           515€                               545€                                            575€                                        
Σιμή ςε μονόκλινο                                           735€                               805€                                            835€ 
Παιδικό (μζχρι 12 ετϊν)                                 445€                               445€                                            445€ 
Φόροι αεροδρομίων                                       205€                               205€                                            205€ 
*Οι τιμζσ προςαυξάνονται κατά 50€/άτομο ζπειτα από τισ 10 πρϊτεσ ςυμμετοχζσ. 
 

 

 
 

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθεσ παροχζσ :  
 Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ Ακινα – Ρϊμθ – Ακινα με τθν SkyExpress.  
 Διαμονι ςε κεντρικότατα ξενοδοχεία τθσ επιλογισ ςασ:  

(Hotel Cicerone ι Donna Laura 4*sup. ι Imperiale 4* ι παρόμοια).  
 Πρωινό μπουφζ κακθμερινά.  
 Περιθγιςεισ, εκδρομζσ, ξεναγιςεισ, όπωσ αναφζρονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ.  
 Μεταφορζσ, μετακινιςεισ με πολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ. 
 Ζμπειροσ τοπικόσ ελλθνόφωνοσ αρχθγόσ/ξεναγόσ. 
 Αςφάλεια αςτικισ/επαγγελματικισ ευκφνθσ.  
 Μια χειραποςκευι μζχρι 8 κιλά.  
 Μια βαλίτςα μζχρι 20 κιλά.  
 Φ.Π.Α.  

 
Δεν περιλαμβάνονται:  

 Φόροι αεροδρομίων (205€). 

 Δθμοτικοί φόροι ξενοδοχείου & Checkpoints (40€ για το 4ιμερο, 45€ για το 5ιμερο). 

 Προαιρετικι εκδρομι ςτθ Νάπολθ (50€). 

 Είςοδοι ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και γενικά όπου απαιτείται.  

           ΠΣΗΕΙ ΜΕ ΣΗΝ SKY EXPRESS 

 

Αναχϊρηςη: GQ820 10:55 – 12:00            

Επιςτροφή:   GQ821 13:00 – 15:55 

 



 Ότι αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο. 

 Προαιρετικι αςφάλεια Covid-19 (20€).   

 
ημαντική ημείωςη :  

  Αναχωριςεισ από όλθ τθν Ελλάδα: Πτιςεισ εςωτερικοφ για Ακινα από/προσ Θεςςαλονίκθ, Ηράκλειο, 
Χανιά, Ρόδο, Ιωάννινα, Κζρκυρα, Αλεξανδροφπολθ από 90€ επιπλζον χρζωςθ. 
 
 

Γενικζσ ςημειϊςεισ: 

 Η τελικι ςειρά πραγματοποίθςθσ του ταξιδιωτικοφ προγράμματοσ ανακοινϊνεται και επιβεβαιϊνεται 
ςτο τελικό ενθμερωτικό ςθμείωμα, 2-4 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ. Η προαιρετικι εκδρομι ςτθν 
Νάπολθ κα πραγματοποιθκεί ςτθν 25θ Δεκεμβρίου και ςτθν 1θ Ιανουαρίου. 

 Για τουσ εκδρομείσ του 4ιμερου προγράμματοσ, παραλείπεται θ 3θ θμζρα του αναγραφόμενου 
προγράμματοσ.  

 Για την ξενάγηςη ςτα Μουςεία Βατικανοφ θα πρζπει πριν την αναχϊρηςη ςασ να δηλϊςετε ςυμμετοχή και 
να προπληρϊςετε (40€ για τουσ ενήλικεσ και 30€ για παιδιά μζχρι 18 ετϊν. Η τιμή περιλαμβάνει την είςοδο 
ςτο Βατικανό , το κόςτοσ  τησ  κράτηςησ ςτα Μουςεία, ακουςτικά και την ξενάγηςη από τοπικό ελληνόφωνο 
ξεναγό).  Τποχρεωτική κράτηςη και προπληρωμή ειςόδου 15 ημζρεσ πριν την επίςκεψη. ε άλλη περίπτωςη 
δεν υπάρχει δυνατότητα να εξαςφαλίςουμε την είςοδόσ ςασ ςτα Μουςεία του Βατικανοφ.   

 

 


