
 

 

 

Ρώμη … Η Αιώνια Πόλη, από Αθήνα  

4ημ.(04-07/03,24-27/03) 

5ημ.(03-07/03,24-28/03) 

 
1η ημέρα Πτήση για Ρώμη – Μεταφορά στο ξενοδοχείο  

 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για Ρώμη. Άφιξη , μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθερο. Σας προτείνουμε μια βόλτα στην 

Πιάτσα Ναβόνε με τα φωτισμένα και επιβλητικά μνημεία, ή μια πρώτη γνωριμία με τα 

εμπορικά πολυκαταστήματα της Βία Βένετο.  
 

2η ημέρα Ρώμη - Περιήγηση πόλης    

 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας . Σήμερα θα περιηγηθούμε στα αξιοθέατα της «Αιώνιας Πόλης» 

αρχίζοντας με το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του 

κόσμου, και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περνώντας από την Οδό των 

Αυτοκρατορικών Αγορών στην καρδιά της αρχαίας Ρώμης, θα φτάσουμε στον λόφο του 

Καπιτωλίου και στην Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα 

Εμμανουήλ Β΄, τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται και το μνημείο 

του Άγνωστου Στρατιώτη, στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι και τέλος στην πολύβουη Πιάτσα 

ντι Σπάνια. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο. 

 

3η μέρα:  Ρώμη – Μουσεία Βατικανού (Προαιρετικά)   

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας  και ημέρα ελεύθερη . Σας προτείνουμε Προαιρετικά αναχώρηση 

για το ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία του, με 

εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, 

όπως το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, έργα των Τζιότο, 

Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας από τους περίφημους Διαδρόμους των 

Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των Γεωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες με τις νωπογραφίες 

του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη από 

τον Μιχαήλ Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσουμε στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, 

τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου, όπου 

μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω 

από τον παπικό βωμό, έργο του Μπερνίνι. 

(Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να 

δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου (28€ περίπου για  

ενήλικες και 20€ περίπου  για παιδιά μέχρι 18 ετών). Υποχρεωτική κράτηση και 

προπληρωμή εισόδου λίγες μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει 

δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα Μουσεία του Βατικανού. ) 

 

 

 



 

 

 

 

4η ημέρα  Ρώμη – Φλωρεντία (Προαιρετικά) 

 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ημέρα ελεύθερη . Προαιρετική εκδρομή στη Φλωρεντία, τη 

γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί 

Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην πανοραμική ξενάγηση μας, 

θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό 

Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. 

Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του 

Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το 

Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα 

σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, 

(εξωτερική επίσκεψη) την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα 

αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες 

της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. 

Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, 

την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Χρόνος ελεύθερος για να εξερευνήσετε την ξακουστή 

αγορά της Φλωρεντίας. Το βράδυ επιστροφή στη Ρώμη. 

 

5η ημέρα  Ρώμη  – Πτήση Επιστροφής           

Πρωινό . Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. 

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος.  

 

Ρώμη … η Αιώνια πόλη 4ημ. (04-07/03,24-27/03) 

5ημ.(03-07/03,23-27/03) 

Ξενοδοχεία  4ημέρες 5ημέρες 
Παιδί 

 2-12 

Φόροι αερ & 

επίναυλοι καυσίμων : 

145 €  

Grand Olympic 4*  
Κεντρικό – Vatican 

229 € 249 € 115 € 

Eπιβάρυνση 

μονοκλίνου 40% 

Elide 3*plus 
Κεντρικό – Via Nazzionale 

245 € 269 € 125 € 

Hotel Veneto Palace 4* 
Κεντρικό – Via Veneto 

275 € 309 € 149 € 

Genio 4* 
Κεντρικό - Piazza Navona 

289 € 335 € 169 € 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό πρόγραμμα , 

οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 60€ το άτομο 

 

 

 

 

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=881f9b53f4ae2da63abca03f022b821d&id=163990&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=881f9b53f4ae2da63abca03f022b821d&id=138887&do_request&results_source=ACC_AVAIL


 

 

 

 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

4HM 

Αναχώρηση: 04/03 RYANAIR Αθήνα-Ρώμη 16.15-17.15 

07/03 RYANAIR Ρώμη-Αθήνα 18.10-21.05 Επιστροφή: 
Αναχώρηση: 24/03 RYANAIR Αθήνα-Ρώμη 16.30-17.35 

27/03 RYANAIR Ρώμη-Αθήνα 15.50-18.55 Επιστροφή: 

5HM 

Αναχώρηση: 03/03 RYANAIR Αθήνα Ρώμη 16.30-17.35 

07/03 RYANAIR Ρώμη-Αθήνα 18.10-21.05 Επιστροφή: 
Αναχώρηση: 23/03 SKYEXPRESS Αθήνα-Ρώμη 11.10-12.10 

27/03 RYANAIR Ρώμη-Αθήνα 15.50-18.55 Επιστροφή: 
 

Οι τιμές περιλαμβάνουν:  
 

• Αεροπορικά εισιτήρια για το δρομολόγιο Αθήνα – Ρώμη – Αθήνα 

• Μία χειραποσκευή 10 κιλών & μια μικρή τσάντα ανά άτομο. 

• Προτεραιότητα και κρατημένη θέση  

• Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο  της Ρώμης  

• Ξενάγηση πόλης   

• Διαμονή  στο ξενοδοχείο με πρωινό καθημερινά 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 

Δεν Περιλαμβάνονται: 

 

• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό  
•  Είσοδοι σε μουσεία και πάρκα, τρένα , Κρουαζιέρες  
•  Δημοτικοί φόροι  
•  Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (+145€) 

 

 

Ταξιδέψτε χωρίς άγχος , 

με ασφάλεια και σιγουριά !!! 

 

Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας(προαιρετικά) :  
 

✓ Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 πριν την 

αναχώρηση. ( Επιστροφή 100% του καταβληθέντος ποσού.) 

✓ Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19). 

✓ Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών . 

✓ Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών . 

✓ Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου 

✓ Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των 

ταξιδιωτικών του εγγράφων. 

✓ Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 

✓ Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του. 

✓ Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α). 

✓ Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. 

✓ Έξοδα για νομική υποστήριξη. 

✓ Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου που 

νοσηλεύεται. 



 

 

 

 

✓ Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής. 

✓ Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου. 

 

 

 

 

 

 


