
 

ΡΩΜΗ απ’ευθείας από Ηράκλειο 

 5 ημέρες 

Ρώμη, μια κούπα ξέχειλη από κέφι και Μουσική... 

Κάθε Τρίτη με Σάββατο & κάθε Πέμπτη με Τρίτη απευθείας από Ηράκλειο όλο το 

καλοκαίρι!  

Ρώμη απευθείας από Ηράκλειο. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Εκεί θα βρει κανείς 

όλα όσα ζητάει από μια μοντέρνα πόλη, και θα νιώσει την έλξη της ιστορίας της. Ένα 

λαμπρό αρχιτεκτονικό μωσαϊκό από τα ερείπια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, την 

Αναγέννηση και τα μπαρόκ κτίρια απλώνεται στα μάτια του επισκέπτη. Όσο και να 

προσπαθήσουμε να την αποδώσουμε με λόγια, η ομορφιά αυτής της πόλης δεν 

περιγράφεται και σας προτρέπουμε να την ανακαλύψετε μόνοι σας. 

Μια πόλη – μουσείο, με μεγαλειώδη μνημεία που καταμαρτυρούν την μεγαλοπρέπειά 

της και δικαιολογημένα της έχουν προσδώσει τον τίτλο “Αιώνια Πόλη! Αλλά και η 

σύγχρονη Ρώμη, η πιο κεφάτη Πόλη της Ευρώπης, με τους γλεντζέδες Ιταλούς και την 

“dolce vita” της θα σας ενθουσιάσει. Δίκαια ένας Ρωμαίος συγγραφέας την αποκάλεσε: 

“μια κούπα ξέχειλη από κέφι και μουσική!”. Μην χάσετε αυτό το ταξίδι. Κάντε κράτηση 

τώρα! 

 



 
 

1η  ΗΜΕΡΑ: Ηράκλειο – Ρώμη 

Άφιξη στην "Αιώνια Πόλη" και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο για μια πρώτη 

γνωριμία με την Ρώμη. Διανυκτέρευση. 

2η  ΗΜΕΡΑ: Ρώμη - Περιπατητική ξενάγηση πόλης 

Θα ξεκινήσουμε με το πιο αντιπροσωπευτικό μνημείο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, 

το επιβλητικό Κολοσσαίο. Εκεί θα μπορέσουμε να φωτογραφήσουμε την Αψίδα του 

Κωνσταντίνου που χτίστηκε για να γιορτάσει τη νίκη του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μέγα 

Κωνσταντίνου επί του Αυτοκράτορα Μαξέντιου. Στην συνέχεια περπατώντας στις Ρωμαϊκές 

αγορές θα ανέβουμε στο λόφο του Καπιτωλίου, σημερινό Δημαρχείο της πόλης και θα 

κατεβούμε τα σκαλοπάτια που σχεδίαζε ο Μιχαήλ Άγγελος για να βρεθούμε στη Piazza 

Venezia με το επιβλητικό Παλάτσο Βιτορριανο, σημερινό μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. 

Σειρά έχει η φημισμένη Φοντάνα ντι Τρέβι με το εντυπωσιακό σιντριβάνι, αποτελώντας πόλο 

έλξης για εκατομμύρια τουρίστες από όλο τον κόσμο, και η Βια ντελ Κόρσο που είναι ο πιο 

σημαντικός εμπορικός δρόμος της πόλης, για να φτάσουμε σε ένα από τα πιο όμορφα και 

γοητευτικά αξιοθέατα της Ρώμης, το Πάνθεον, ένα ναό 2000 ετών, αφιερωμένο σε όλους 

τους θεούς, τόσο καλοδιατηρημένο που θεωρείται ακόμα και σήμερα, ένα από τα 

πιο σημαντικά αρχιτεκτονικά κτίρια του Δυτικού κόσμου.  

Η περιήγηση μας ολοκληρώνεται με τη Πιάτσα Ναβόνα, μια πλατεία σε σχήμα οβάλ γεμάτη 

από υπαίθρια καφέ, εστιατόρια & πλανόδιους ζωγράφους όπου της προσθέτουν μια 

καλλιτεχνική νότα. Θα καταλήξουμε στο ποτάμι Τίβερη, όπου μπροστά από τον Άρειο πάγο, 

ένα από τα μεγαλύτερα κτίρια της Ιταλίας, θα μας περιμένει το λεωφορείο για να 

μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο, περνώντας πρώτα από το υπέροχο κάστρο των Αγγέλων, 

μαυσωλείο του Αυτοκράτορα Ανδριανού όπου είναι ένα από τα πιο όμορφα κτίρια της 

αρχαιότητας.  

Το απόγευμα, μπορείτε να επισκεφτείτε την διάσημη πλατεία «Ισπανίας» και τα 

μεγαλοπρεπή Ισπανικά σκαλιά, όπου μαζί με τον οβελίσκο και την όμορφη εκκλησίας 

δημιουργούν πραγματικά ένα κάδρο. 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οίκοι υψηλής ραπτικής & επώνυμοι σχεδιαστές μόδας όπως 

Gucci, Bulgari & Valentino επέλεξαν να τοποθετήσουν ακριβώς έξω από την πλατεία 

καταστήματά τους. Από εδώ ξεκινάει και η περίφηµη Βία Κοντότι µε τα  πολυτελέστατα 

καταστήματα των ιταλικών και των γαλλικών οίκων μόδας και το διάσημο ιστορικό καφέ 

«Γκρέκο» που λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1760. 

3η  ΗΜΕΡΑ: Ρώμη (Μουσεία Βατικανού - Βασιλική Αγ. Πέτρου) 

Πρόγευμα και σήμερα προαιρετικά η μέρα είναι αφιερωμένη σε ένα από τα κορυφαία 
μουσεία στο κόσμο. Νωρίς το πρωί, ξενάγηση (σε όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή) 
σε ένα από τα κορυφαία μουσεία & στο μικρότερο κρατίδιο του κόσμου, το Βατικανό.  



 
Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού (εάν & εφόσον έχει προηγηθεί κράτηση βάση 
διαθεσιμότητας). 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. Ακολουθεί ξενάγηση στη μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου , αυτή 
του Αγ. Πέτρου & επίσκεψη στον ομώνυμο επιβλητικό ναό, τη Βασιλική του Αγίου 
Πέτρου (μόνο & εφόσον είναι 
ανοιχτή για το κοινό) , όπου στο εσωτερικό της βρίσκονται εκατοντάδες αγάλματα με 
αποκορύφωμα τη Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου. Μετά το τέλος της ξενάγησης είστε 
ελεύθεροι για προσωπικές δραστηριότητες. 

4η  ΗΜΕΡΑ: Ρώμη - Ελεύθερη μέρα 

Ημέρα ελεύθερη. Περπατήστε στα πετρόχτιστα, γεμάτο ιστορία σοκάκια της "Αιώνιας 
πόλης" και αφήστε τον εαυτό σας να μαγευτεί από το μεγαλείο της. Υπέροχα 
πολυκαταστήματα, πλατείες για χαλάρωση με ένα καπουτσίνο, μια βόλτα στον ποταμό 
Τάμεση ή στους περίφημους κήπους του "Τίβολι" με τις χίλιες μαντόνες (αγάλματα), 
θα σας εντυπωσιάσουν. 

5η  ΗΜΕΡΑ: Ρώμη – Ηράκλειο 

Χρόνος ελεύθερος για μία τελευταία βόλτα στην "αυτοκράτειρα" Ρώμη, μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και επιστροφή στο Ηράκλειο. 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Αεροπορικά εισιτήρια ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΡΩΜΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
 4 διανυκτερεύσεις σε ξεν/χείο επιλογής σας 
 Η τιμή των 299€ είναι κοστολογημένη με ναύλο στις 09/05/2022  και διαθεσιμότητα 

στο ξεν/χείο Νizza Roma κεντρικό 3* για min συμμετοχή 4ρων ατόμων. Ζητήστε μας 
να κοστολογήσουμε την δική σας εκδρομή στη Ρώμη. 

 Πρωινό καθημερινά 
 Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο 
 Ελληνόφωνη ξενάγηση πόλης με Ελληνίδα επαγγελματία ξεναγό 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ΔΩΡΟ ιδιωτική ασφάλιση Interamerican και με 

καλύψεις covid. 
 Φ.Π.Α 

 

 



 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

Φόροι αεροδρομίων 200€, Χειραποσκευή (55 x 40 x 23 cm) και βαλίτσα 20κ 140€, 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, Είσοδοι μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, 
Δημοτικός φόρος της Ρώμης €6 (για τα 4* ξενοδοχεία)/€4 (για τα 3* ξενοδοχεία) την ημέρα 
ανά άτομο, Ό,τι αναγράφεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό 

5ήμερο ΡΩΜΗ ΙΟΥΝΙΟΣ για αναχ. Τρίτη με Σάββατο 

Τιμή κατ' άτομο Hotel Nizza Roma 
3*** κεντρικό 

Hotel Eliseo 4* 
κεντρικό (Πιάτσα 
Ντι Σπάνια - 
ιστορικό κέντρο) 

Hotel Veneto 
Palace 4* 
κεντρικότατο (στη 
Βια Βένετο) 

Δίκλινο 299€ 348€ 408€ 
Φόροι 
αεροδρομίου 

200€ 200€ 200€ 

ΠΤΗΣΕΙΣ απευθείας από ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

7/6  και κάθε Τρίτη Ηράκλειο – Ρώμη 17:45 – 19:10 

11/6 και κάθε Σάββατο Ρώμη – Ηράκλειο 13:55 – 17:10 

5ήμερο ΡΩΜΗ ΙΟΥΛ – ΑΥΓ για αναχ. Τρίτη με Σάββατο 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

 

5-9/7 12-16/7 19-23/7 26-30/7 09-13/8 16-20/8 23-27/8 

 

3*κεντρικό 

 

375€ 

 

388€ 

 

396€ 

 

435€ 

 

495€ 

 

454€ 

 

424€ 

 

4*κεντρικό 

 

420€ 

 

435€ 

 

445€ 

 

480€ 

 

545€ 

 

499€ 

 

460€ 

 

4*κεντρικότατο 

 

470€ 

 

485€ 

 

490€ 

 

 

525€ 

 

590€ 

 

545€ 

 

515€ 

 

Φόροι 

 

200€ 

 

200€ 

 

200€ 

 

200€ 

 

200€ 

 

200€ 

 

200€ 

 



 

 

Οι τιμές είναι κοστολογημένες με ναύλους και διαθεσιμότητα στις 

09/05/2022 για ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων.  

Παρακαλώ πραγματοποιήστε τις κρατήσεις σας το συντομότερο για να 

προλάβουμε αυξήσεις ναύλων.  

   

Σημειώσεις  

 Για την ξενάγηση στο Βατικανό πρέπει να δηλώθεί η συμμετοχή σας 
τουλάχιστον 21 μέρες πριν, ώστε να προαγοραστούν τα εισιτήρια εισόδου. Το 
κόστος εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετεχόντων. 

 Το πακέτο έχει κοστολογηθεί 09/05/2022 με σημερινή διαθεσιμότητα 
εισιτηρίου και δωματίων. 

 Οι τιμές ισχύουν για ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων. 
 Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραλείπεται τίποτε 

από τα περιλαμβανόμενα. Προϋπόθεση για την συμμετοχή σας είναι 
προκαταβολή το 50% του ποσού για να αγοραστούν τα εισιτήρια, να δοθεί 
προκαταβολή στα ξεν/χεία και να κλειδώσει η τιμή. Επίσης, δείτε τους όρους 
συμμετοχής που αναγράφονται στο site μας. 

 Απαιτείται ταυτότητα των τελευταίων 15 ετων μηχανογραφημένη. 

 Παιδιά κάτω των 12 ετών και ένστολοι χρειάζονται διαβατήριο. Κάθε πελάτης 
είναι υπεύθυνος ο ίδιος για τα ταξιδιωτικά του έγγραφα.  


