
 

 

 

 

 
26/02-02/03/2023 

5 ΗΜΕΡΕΣ /4 ΝΥΚΤΕΣ  

 
1η ημέρα: XANIA -ΗΡΑΚΛΕΙΟ-  ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ- ΡΩΜΗ  

Συγκέντρωση στα Χανιά και αναχώρηση για το Ηράκλειο για το αεροδρόμιο για την πτήση μας στην Μπολόνια, 
άφιξη και επιβίβαση στο λεωφορείο μας και αναχώρηση. Άφιξη στην Φλωρεντία, που δίκαια θεωρείται το «λίκνο 
της Αναγέννησης». Θα θαυμάσουμε τον πανέμορφο καθεδρικό ναό με τον τρούλο του Μπρουνελέσκι και το 
καμπαναριό του Τζιότο, το Βαπτιστήριο, την Πιάτσα Ρεπούμπλικα (Ρωμαϊκό Φόρουμ), την Πιάτσα Σινιορίας με το 
Παλάτσο Βέκκιο σημερινό Δημαρχείο), το τεράστιο Παλάτσο Πίτι, το Πιατσάλε Μικελάντζελο. Χρόνος ελεύθερος 
για να εξερευνήσετε την ξακουστή αγορά της Φλωρεντίας και να φάτε κάτι. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό ή 
καφέ και αναχώρηση για την Ρώμη άφιξη στο ξενοδοχείο μας τακτοποίηση στα δωμάτιά μας διανυκτέρευση.  

 

2η ημέρα: ΡΩΜΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ  

Πρωινό και αρχίζουμε την ξενάγηση μας στην Αιώνια Πόλη. Θα ξεκινήσουμε από το μεγαλοπρεπές Κολοσσαίο , 
την Πιάτσα Βενέτσια και στην συνέχεια θα δούμε το αρχαίο Ρωμαϊκό Πάνθεον της Ρώμης, εξαιρετικής 
κατασκευής, τη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι όπου μπορούμε να ρίξουμε ένα νόμισμα, που κατά την παράδοση θα 
μας φέρει ξανά στην Ρώμη. Λίγο πιο πέρα βρίσκονται τα διάσημα ισπανικά σκαλιά (Πιάτσα ντι Σπάνια), όπου 
γίνονται οι περίφημες επιδείξεις μόδας. Θα περάσουμε από τη Βια ντέι Κοντότι, όπου βρίσκονται όλοι οι διάσημοι 
οίκοι υψηλής ραπτικής. Εκεί βρίσκεται και το πιο διάσημο και παλιό καφέ της πόλης, που δεν είναι άλλο από το 
καφέ Γκρέκο. Τέλος θα καταλήξουμε στην Πιάτσα ντελ Πόπολο, όπου βρίσκεται ένας από τους δώδεκα 
αιγυπτιακούς κίονες που υπάρχουν στην πόλη. Λίγα μέτρα πιο πέρα κυλάει το ποτάμι της Ρώμης ο Τίβερης , μια 
εικόνα που σίγουρα θα μας μείνει αξέχαστη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας , διανυκτέρευση.   
 
3η ημέρα: ΡΩΜΗ –ΒΑΤΙΚΑΝΟ  

Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση στα μουσεία του Βατικανού είναι προαιρετική και πραγματοποιείται 
κατόπιν συνεννοήσεως με τον ξεναγό μας. Το Βατικανό ή αλλιώς το Πατριαρχείο της Ρώμης, είναι 
ανεξάρτητη πόλη-κράτος, στη δυτική πλευρά της πόλης της Ρώμης στην Ιταλία και αποτελεί συνέχεια του 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 22/01/23 ! 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
4* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1


εκκλησιαστικού (ή και παπικού) κράτους του Μεσαίωνα. Ιδρύθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 1929 με τη Συνθήκη 
του Λατερανού κατά τη διάρκεια του Φασιστικού καθεστώτος του Μουσολίνι. Χαρακτηρίζεται ως το μικρότερο  
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 
ανεξάρτητο κράτος, ως προς την έκτασή του (0,44 τετρ. χλμ.) και τον πληθυσμό του (σύμφωνα με εκτιμήσεις 
του 2009) αριθμεί 826 ανθρώπους. Στο Βατικανό εδρεύει η Αγία Έδρα, που αποτελεί το πνευματικό και διοικητικό 
κέντρο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Η εκλογή του Πάπα γίνεται από κονκλάβιο καρδιναλίων, οι οποίοι είναι 
ηλικίας κάτω των 80 ετών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας , διανυκτέρευση.   

 
4η ημέρα: ΡΩΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ Ή  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩΉ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ 

ΝΑΠΟΛΗ 

Πρωινό και ελεύθερη μέρα ή αναχώρηση με βάση την πλειοψηφία  
* μπορούμε να πάμε στο πάρκο Valmontone Rainbow Magic Land , έναν χώρο για μεγάλους και μικρούς , με 
φανταστικά παιχνίδια για τα παιδιά , και κάστρα .Ενώ για τους μεγάλους υπάρχει η αγορά με προσφορές στο 
Valmontone Outlet. 
* *μπορούμε να επισκεφθούμε το Castel Romano Outlet Designer που βρίσκεται μόλις 25 χλμ από το κέντρο της 
πόλης με πάνω από 100 επώνυμα μαγαζιά , με προσφορές που ξεκινούν -30% έως -70% όλο τον χρόνο και 
Κυριακές ανοικτά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας , διανυκτέρευση.   

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΝΑΠΟΛΗ ( Η ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΑΤΟΜΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ) 

Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη 
Νάπολη. Είναι μια πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις. Είναι 
το μεγαλύτερο λιμάνι της Νότιας Ιταλίας, και η τρίτη μεγαλύτερη 
πόλης της χώρας μετά τη Ρώμη και το Μιλάνο. Θα γνωρίσουμε 
το ιστορικό κέντρο της , που είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη 
και έχει ανακηρυχτεί σε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την UNESCO. Υπήρξε πρωτεύουσα δουκάτων, 
βασιλείων και μιας μεγάλης Αυτοκρατορίας, ιδιαίτερα τις εποχές 
της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού. Στην πανοραμική μας 
περιήγηση θα βρεθούμε στην συνοικία Ρaccanapoli, με τα στενά 
γραφικά δρομάκια της αλλά και τον πολυσύχναστο δρόμο Via 
San Biaggio, που διασχίζει την πόλη. Θα δούμε τον γοτθικό 
Καθεδρικό Ναό της πόλης που είναι αφιερωμένος στον πολιούχο 
San Gennaro, το Καστέλλο ντελ Ουόβο, το Βασιλικό Παλάτι, τη 
Στοά του Ουμπέρτου και την παλαιότερη όπερα στην Ευρώπη: 
το Θέατρο Σαν Κάρλο. Στην περιήγησή στο ιστορικό κέντρο της Νάπολη καταλαβαίνεις ότι ο Ντιέγκο Αρμάντο 
Μαραντόνα ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών ήταν είναι και θα είναι μια φιγούρα 
«μεγαλύτερη από τη ζωή»: κοσμεί όλες τις τοιχογραφίες, πρωταγωνιστεί στα τεράστια γκράφιτι της πόλης, 
στολίζει όλα σχεδόν τα εσωτερικά στα εστιατόρια δίπλα στις εικόνες της Παναγιάς και φυσικά επέχει τη θέση 
Αγίου στα οικογενειακά εικονοστάσια. Μόνο αυτό το κακομαθημένο αλητόπαιδο από τα Μπάριος του Μπουένος 
Άιρες μπορούσε, να καταλάβει το σπαραχτικό αίτημα των Ναπολιτάνων για μια ακόμα νίκη, το αίμα που έβραζε 
για εκδίκηση από τους πλούσιους του Βορρά, το απωθημένο αυτού που δεν είχε τίποτα απέναντι σε όλους όσοι 
τα είχαν όλα. Έπειτα επιστροφή στην Ρώμη στο ξενοδοχείο μας διανυκτέρευση.  
 

5η ημέρα : Ρώμη – πτήση επιστροφής  

Πρωινό και αναχώρηση μαζί με τις βαλίτσες μας για μια τελευταία βόλτα στην Ρώμη,  μπορούμε να επισκεφτούμε 
την Ρωμαϊκή αγορά, το Καπιτώλιο, την πιάτσα Ναβόνα μια πλατεία σε σχήμα οβάλ γεμάτη από υπαίθρια καφέ, 
εστιατόρια, πλανόδιους ζωγράφους όπου τις προσθέτουν μια καλλιτεχνική νότα , χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά 
για το αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: 

➢ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ  
➢ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 250 ΕΥΡΩ  
➢ ΔΉΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΒΑΤΙΚΑΝΟΎ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΆΤΗΣΗ Ή 

ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 21 ΗΜΈΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1929
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%BF_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%88%CE%B4%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82


➢ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 
➢ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
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Περιλαμβάνει : 

• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ  ΚΑΙ ΡΩΜΗ – XANIA / ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
• ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 26/02/23 με SMARTWINGS QS4353 HER 0645 – 0840 BLQ 
• ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 02/03/23 με AEGEAN AILRINES A3 655/328  FCO 1830 – 2130 ATH 2245 – 2335 

HER (η επιλογή τις θέσης στην Aegean airlines  είναι τυχαία και είναι δωρεάν  εάν επιθυμείτε 
συγκεκριμένη θέση ή ο ένας διπλά στον άλλο παρακαλώ ενημερώστε μας 48 ώρες πριν και θα 
σας πούμε το ποσό τις αντίστοιχης χρέωσης)  

• Βαλίτσα 20 κιλών και 1 χειραποσκευή 5 κιλών 
• Ξενάγηση  στην Ρώμη 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
• 4 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* περιφερειακό  
• έμπειρο ελληνόφωνο αρχηγό – συνοδό  καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
• Εκδρομές – περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα καθημερινά με πολυτελή 

κλιματιζόμενα πούλμαν  
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
•  Οι τιμές είναι υπολογισμένες με βάση το κόστος του καυσίμου 
•   Φόροι αεροδρομίου  

Δεν περιλαμβάνει : 

Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα , είσοδοι όπου απαιτούνται (,  
• Βατικανό 35€ ο ενήλικας 28€ το παιδί έως 18 ετών μαζί με την ξενάγηση και τα μαγνητοφωνάκια.)  

• Πομπηία) 
• Γενικά ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή προτείνεται ως προαιρετικό  
• City taxes 6€ το άτομο το βράδυ στην Ρώμη  
• Check point λεωφορείων (διαιρείται δια τον αριθμό των ατόμων,) 
• Για το Βατικανό το εισιτήριο έχει ο ενήλικας 35€ και τα παιδιά έως 18 ετών 28€ οι τιμές των 

εισόδων είναι στο περίπου  
• αλλαγή ονόματος μετά την κράτηση 150€  

ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ    

➢ ΑΡΧΗΓΟΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΑΣ   

➢ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2002 

➢ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΠΙΣΤΡΡΟΦΗ 

ΠΕΡΙΟΡΙΕΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ! 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

Το άτομο στο δίκλινο  

 

CRISTOFORO COLOMBO ROMA 4* (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ) 695€ 

ΕΧΕ INTERNATIONAL PALACE 4* ( KENTΡΙKO) 
ΣΤΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ ΦΟΝΤΑΝΑ 
ΝΤΙ ΤΡΕΒΙ 

795€ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΟΥΙΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 



 
 


