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 7  ΗΜΕΡΕΣ  ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΒΕΝΕΤΙΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΕΝΑ – ΡΩΜΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΝΑΠΟΛΗ 

 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 9/8 

 
1η ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ - ΕΝ ΠΛΩ (220χλμ.)  

Συγκέντρωση,  επιβίβαση  στο  πούλμαν  και  αναχώρηση  για  Πάτρα  με  στάσεις  καθοδόν  για  καφέ. 
Άφιξη στην Πάτρα, επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για Ανκονα. 
Διανυκτέρευση εν πλω. 

 
2η ΜΕΡΑ : ΑΝΚΟΝΑ -  ΒΕΝΕΤΙΑ  (380χλμ) 
 Άφιξη στην Ανκονα και άμεση αναχώρηση για την Βενετία. Θα διασχίσουμε την περιοχή με τις ομορφότερες 
παραλίες  της  Ιταλίας,  θα  περάσουμε  περιφερειακά  της  Μπολόνιας  και  αφού  αφήσουμε  πίσω  μας  την 
κοιλάδα  του  Πάδου  και  την  Πάδοβα  θα  φτάσουμε  στην  Βενετία.  Τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο,  υπόλοιπο  
μέρας ελεύθερο.  Διανυκτέρευση. 
 
3η ΜΕΡΑ : ΒΕΝΕΤΙΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (270χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για Βενετία. Μεταφορά στο λιμάνι από όπου ξεκινάνε τα ιδιωτικά καραβάκια   (δώρο 
τα  εισιτήρια  από  το  γραφείο  μας)  τα  οποία  θα  μας  μεταφέρουν  στο  ιστορικό  κέντρο  της  πόλης,  στην 
πλατεία του Αγίου Μάρκου. Θα θαυμάσουμε την εκκλησία και την πλατεία του Αγίου Μάρκου, το παλάτι των 
Δόγηδων, τη γέφυρα των  στεναγμών, τον πύργο των καμπάνων και του  Ωρολογίου. Σας προτείνουμε  στον 
ελεύθερο χρόνο σας να δοκιμάσετε μια ρομαντική βόλτα με γόνδολα στα κανάλια της μοναδικής Βενετίας. 
Αναχώρηση για Φλωρεντία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

 
4η ΜΕΡΑ :  ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ (275χλμ.) 
Πρωινό  και  περιήγηση  της  Φλωρεντίας.  Στην  πολιτιστική  πρωτεύουσα  της  Ιταλίας  στο  ιστορικό  κέντρο της 
Φλωρεντίας,  θα  θαυμάσουμε  τον  καθεδρικό  ναό,  τον  τρίτο  μεγαλύτερο  Χριστιανικό  ναό,  τον  τρούλο  του 
Μπρουνελλέσκι,  το  Καμπαναριό  του  Τζιόττο,  το  βαπτιστήριο  του  Αγίου  Ιωάννη,  το  Παλάτσιο  Βέκκιο,  την 
πλατεία  Σινορίας  και  την  Πόντε  Βέκκιο,  την  παλαιότερη  και  πιο  διάσημη  γέφυρα  του  ποταμού  Άρνου  που 
διασχίζει την Φλωρεντία. Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. 
Αναχώρηση για την Σιένα. Η Σιένα είναι η ωραιότερη μεσαιωνική πόλη της Ιταλίας. Στην καρδιά της βρίσκεται 
το Κάμπο, η πιο εντυπωσιακή ιταλική πλατεία. Εκεί αναβιώνει κάθε χρόνο το Πάλιο, το έθιμο των περίφημων 
ιπποδρομιών της Σιένα. Το κτίριο που δεσπόζει στην πλατεία είναι το μεγαλειώδες Παλάτσο Πούμπλικο, ενώ 
πολύ  κοντά  βρίσκεται  η  Ντουόμο  ένας από  τους  ομορφότερους γοτθικούς  καθεδρικούς  της  Ιταλίας  και  το 
μουσείο  με  τους  καλλιτεχνικούς  θησαυρούς  του  ναού.  Στη  συνέχεια  αναχώρηση  για  την  πόλη  της  Ρώμης. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

 
5η ΜΕΡΑ : ΡΩΜΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και περιήγηση στην πόλη με την πληθώρα των αρχοντικών και μνημείων. Θα δούμε το Κολοσσαίο, 
την  αψίδα  του  θριάμβου,  τα  φόρουμ  του  Αυγούστου,  του  Καίσαρα  και  του  Ιουστινιανού,  την  πιάτσα 
Βενέτσια, τον λόφο του Καπιτωλίου με τον Ανδριάντα του Μάρκου Αυρηλίου, το μέγαρο του Μουσολίνι και 
την βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Απόγευμα  ελεύθερο. 



 
Όσοι το επιθυμείτε μπορείτε ατομικά να επισκεφτείτε τα Μουσεία του Βατικανού όπου βρίσκονται μεταξύ 
άλλων  οι  αίθουσες  των  γλυπτών,  των  χαλιών,  των  παπύρων,  των  αυτοκρατόρων  και  η  διάσημη  Καπέλα 
Σιξτίνα με τις τοιχογραφίες του Ραφαήλ και του Μιχαήλ Άγγελου.  
Για  το  βράδυ,  (δώρο  του  γραφείου  μας),    θα  απολαύσετε  την  αιώνια  πόλη  φωταγωγημένη  την  νύχτα.  Οι 
παγκόσμια γνωστές για την ομορφιά τους πλατείες Ισπανίας και Ναβόνας, θα είναι οι 2 κύριες στάσεις, της 
σημερινής βραδιάς. Θα θαυμάσουμε το Βατικανό με την βασιλική του Αγ. Πέτρου, το καστέλο Σαν Άντζελο, 
το  Τραστέβερε,  την  Τιβεριανή  Νησίδα,  το  θέατρο  του  Μαρκέλλου,  την  πλατεία  Βενετίας,  το  λόφο  του 
Καπιτωλίου,  τις  αγορές  των  αυτοκρατόρων,  το  Κολοσσαίο,  τον  ιππόδρομο,  και  τέλος  απολαύστε  GELATO 
(παγωτό) κάνοντας την ευχή σας στην μοναδικά φωταγωγημένη Φοντάνα ντι Τρέβι. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.  

 
6η ΜΕΡΑ : ΡΩΜΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ – ΝΑΠΟΛΗ -  ΠΡΙΝΤΕΖΙ  ή ΜΠΑΡΙ (500χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας. Η περιήγηση στην Νεκρή Πόλη που έμεινε 
άθικτη  κάτω  από  την  λάβα  του  Βεζούβιου  που  εξερράγη  το  79μ.Χ.  πραγματικά  θα  σας  συναρπάσει.  Θα 
δούμε το περιμετρικό τείχος, το Φόρουμ, το ναό του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος, την πόλη του Νέρωνα κ.α. 
Συνεχίζουμε με σύντομο πέρασμα από την πόλη της Νάπολης όπου βρίσκεται το καστέλο Νουόβο, το θέατρο 
Σαν Καρλο, και τα βασιλικά ανάκτορα. Άμεση αναχώρηση για το Μπάρι ή το Πρίντεζι. Επιβίβαση στο πλοίο 
και αναχώρηση για Πάτρα. 

 
7η ΜΕΡΑ : ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ (220χλμ.) 
Άφιξη  στο  λιμάνι  της  Πάτρας  και  αναχώρηση  για  τον  τελικό  προορισμό  μας  την  Αθήνα  με  τις  βαλίτσες 
γεμάτες με τις καλύτερες αναμνήσεις από το ταξίδι σας.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TIMH  KAT΄  ATOMO 7ΜΕΡΕΣ   

ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ 450 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ  12 ΕΤΩΝ 
ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 430 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ 550 

ΔΙΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΑΒ2 75 

ΔΙΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΑΑ2 90 
  
 



 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 
 

✓ Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις  με πολυτελή πούλμαν όπως αναφέρονται 
✓ Τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες ( ΑΒ4 ) στο πλοίο με ντουζ, τουαλέτα και Α/C  
✓ 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία  3* ή 4*  με πρωινό  
✓ 4  δείπνα ή γεύματα – δώρο από το γραφείο μας  
✓ Εισιτήρια στο βαποράκι στην Βενετία – δώρο από το γραφείο μας 
✓ Νυχτερινή βόλτα στη Ρώμη  – δώρο του γραφείου μας  
✓ Αρχηγός / συνοδός  
✓ Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR  
✓ Δημοτικοί φόροι, λιμενικά τέλη, check point & ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απώλειες αποσκευών 
✓ ΔΩΡΟ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΑΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ 

   
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 

 Είσοδοι σε μουσεία , αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 
• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΕΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 15ΕΤΙΑΣ  
• Η  ανωτέρω  ροή  των  εκδρομών,  ξεναγήσεων,  περιηγήσεων  ενδέχεται  να  αλλάξει  για  την  καλύτερη 
διεξαγωγή  του  προγράμματος.  Τελικό  πρόγραμμα  με  το  ενημερωτικό  σας.  Το  πρόγραμμα  μπορεί  να 
πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.  
• Το πρόγραμμα συνδιάζεται με το αντίστοιχο 5ήμερο αεροπορικό & 6ήμερο οδικοαεροπορικό. 
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