
  

 
ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 

 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, 5 ΗΜΕΡΕΣ 

 
 1ημέρα: Αθήνα-Ρώμη, (Rome by night) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος στην διάθεσή σας για την πρώτη 

γνωριμία με το κέντρο της  «Αιώνιας Πόλης». Περπατήστε στους εμπορικούς 

δρόμους της Ρώμης οι οποίοι είναι γεμάτοι με μερικά από τα πιο σικ 

καταστήματα και μπουτίκ μόδας κορυφαίων σχεδιαστών, με κυριότερες την 

Via V. Veneto, τη Via Sistina και τις οδούς Via Condotti (την Πέμπτη 

λεωφόρο της Ρώμης) και την Via del Babuino στην οποία η ανάμειξη 

προϊόντων υψηλής μόδας και αντικών την καθιστά από τις πιο κομψές οδούς 

της Ρώμης. Προαιρετικά το βράδυ μπορείτε να συμμετάσχετε στο ROME BY 

NIGHT, μία τρίωρη νυχτερινή περιήγηση στη Ρώμη, για να ζήσετε την 

μαγεία της πόλης υπό το φως των άστρων (κόστος συμμετοχής 25€, για 

συμμετοχή 7-8 ατόμων). 

 

  2η μέρα: Μουσεία Βατικανού & Βασιλική Αγ. Πέτρου  
Πρόγευμα και σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη (κόστος ατομικό) σε ένα από 
τα κορυφαία μουσεία στο κόσμο. Mια μεγάλη μπρούτζινη πύλη θα σας 
οδηγήσει «ως δια μαγείας» από την Ρώμη στο μικρότερο κρατίδιο του 
κόσμου, το Βατικανό. Θα θαυμάσετε τεράστιες συλλογές ανεκτίμητων 
έργων τέχνης & γλυπτικής με αποκορύφωμα τη περίφημη Καπέλα Σιξτίνα. 
Πρόκειται για το παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, όπου η διακόσμηση 
του αποτελεί αναφορά στον Ναό της Παλαιάς Διαθήκης και είναι ένα πελώριο 
έκθεμα με αριστουργήματα, καθώς οι τοιχογραφίες του, η αρχιτεκτονική 
του, οι νωπογραφίες, οι οροφές του είναι φιλοτεχνημένες από τους 
μεγαλύτερους «μάστορες» της Αναγέννησης. (Μόνο & εφόσον είναι ανοιχτή 
για το κοινό ακολουθεί επίσκεψη στη Βασιλική του Αγ. Πέτρου & 
ξενάγηση στην ομώνυμη  πλατεία.  Η Βασιλική του Αγ. Πέτρου είναι η 
μεγαλύτερη παπική εκκλησία, όπου στο εσωτερικό της βρίσκονται 
εκατοντάδες αγάλματα με αποκορύφωμα τη Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου.)  
 
 3η μέρα: Ρώμη - Φλωρεντία  

Μετά το πρωινό, αποχαιρετήστε την αιώνια πόλη & επιβίβαση στο τρένο με 

προορισμό τη γραφική πρωτεύουσα της Τοσκάνης, τη Φλωρεντία. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα χρόνος διαθέσιμος για να 

γνωρίσετε την πόλη με μεγάλη ιστορία & Αναγέννηση και με το ποταμό Αρνο 

να τη διασχίζει από τη μια άκρη στην άλλη.   

 

4η μέρα: Φλωρεντία, ξενάγηση   

Πρόγευμα και συνάντηση με τον Ελληνόφωνο ξεναγό, για να γνωρίσετε 

περιπατητικά την ιστορική πόλη που δίκαια βρίσκεται υπό την προστασία της 

ΟΥΝΕΣΚΟ. θα δούμε το μεγαλοπρεπές Ντουόμο με το περίφημο καμπαναριό 

του Τζιότο, το Βαπτιστήριο - ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής με μπρούντζινες 

πόρτες και μωσαϊκά - την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την Πιάτσα Ντε Λα 

Σινιορία και το Πόντε Βέκιο, που είναι μερικά από τα έργα τέχνης της 

Φλωρεντίας. Απόγευμα ελεύθερο. Επισκεφτείτε τη Πινακοθήκη Ουφίτσι με 

πίνακες των Μποτιτσέλι, , Ραφαήλ, Ντονατέλο, Λεονάρντο ντα Βίντσι ή το 

Παλάτσο Πίτι ή απλά απολαύστε μια βόλτα στην υπαίθρια αγορά Πορτσελίνο, 

όπου θα βρείτε χαρακτηριστικά ψάθινα φλωρεντιανά, χειροποίητα 

κεντήματα. Το βράδυ επισκεφτείτε ένα από τα εστιατόρια της πόλης για να 

δοκιμάσετε εκλεκτό κρέας και ζυμαρικά μαγειρεμένα με βασικά συστατικά 

της Τοσκάνικης κουζίνας.  

 

5η μέρα: Φλωρεντία - Ρώμη - Αθήνα 

Μετά το πρόγευμα, παράδοση των δωματίων και επιβίβαση στο τρένο για 

επιστροφή στο αεροδρόμιο της Ρώμης και εν συνεχεία πτήση για την Αθήνα. 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Ρώμη-Αθήνα με Alitalia Airlines  

| 2 διαν/σεις με πρωινό μπουφέ σε ξενοδοχείο 3*, 4* στη Ρώμη  

| 2 διαν/σεις με πρωινό μπουφέ σε ξενοδοχείο 3*, 4* στη Φλωρεντία  

| μεταφορά από το αεροδρόμιο της Ρώμης στο ξενοδοχείο | κόστος 

τρένου για τη διαδρομή Ρώμη-Φλωρεντία-Ρώμη | Ελληνόφωνη  

(περιπατητική) ξενάγηση της Φλωρεντίας | κόστος αποσκευής  

| Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

Φόροι αεροδρομίων €150 | φιλοδωρήματα, αχθοφορικά | είσοδοι 

μουσείων / μνημείων | δημοτικός φόρος πόλης €4 το άτομο τη βραδιά 

για ξενοδοχεία 3* ή €6 το άτομο τη βραδιά για ξενοδοχεία 4*, ο οποίος 

καταβάλλεται απευθείας στο ξενοδοχείο | Ότι δε αναφέρεται στο 

πρόγραμμα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Οι τιμές δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων, συνεδρίων, εορτών & επίσημων 
αργιών. 

 

Αναχωρήσεις  1 Νοεμβρίου - 15 Δεκεμβρίου 2018, 5 μέρες 

Ξενοδοχεία 
Buenos Aires 3* 

Corona D’ Italia 3* 

Ludovisi Palace 4* 

Ambasciatori 4* 

Κατ’ άτομο σε δίκλινο 415 € 530 € 

Μονόκλινο 525 €  625 € 

Παιδικό έως 11 ετών 385 € 500 € 


