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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

ΡΩΜΗ 

 

 

4ήμερη αεροπορική εκδρομή/3 διανυκτερεύσεις 

 

από € 395 

 

Αναχώρηση 

27-30 Δεκεμβρίου 2019 

 

Η Ρώμη είναι γεμάτη θησαυρούς και υπέροχα πράγματα για να δει και να κάνει ο κάθε επισκέπτης της. Η ιστορία της 

αποτυπώνεται στους αρχαίους κίονες, στα μεσαιωνικά σοκάκια, στα αναγεννησιακά ανάκτορα και στις μπαρόκ 

πλατείες της. Επισκεφθείτε την «Αιώνια πόλη», την πόλη του Ρωμύλου και του Παζολίνι, του Ιούλιου Καίσαρα. Η 

διαβόητη Φοντάνα ντι Τρέβι, η Πιάτσα Ντι Σπάνια, η Βία Κοντότι, το Βατικανό, το Πάνθεον και οι μοναδικές πλατείες 

της με τα όμορφα εστιατόρια και τα καφέ σάς δίνουν μια υπέροχη αίσθηση αρχαίας ρωμαϊκής ιστορίας και 

αναγέννησης. Πρόκειται για µια κλασική πρωτεύουσα την οποία δεν θα βαρεθείτε ποτέ, ενώ πολύ δύσκολα θα την 

εξαντλήσετε με μια επίσκεψη…! 

 

Ημέρα 1 (27/12/2019) 

ΑΘΗΝΑ, ΡΩΜΗ, ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ  

Συγκέντρωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος και αναχώρηση για Ρώμη. Άφιξη, συνάντηση με τον ελληνόφωνο ξεναγό και 

γνωριμία με την «Αιώνια Πόλη». Ξεκινάμε την ξενάγηση της πόλης με πρώτη επίσκεψη στις Κατακόμβες της Αγ. 

Καλλίστου, όπου θα δούμε τις κρύπτες των Παπών και τους τάφους των πρώτων χριστιανών ή εναλλακτικά (ανάλογα 

ποιες είναι ανοικτές) στις εντυπωσιακές αρχιτεκτονικά κατακόμβες της Δομιτίλλης, όπου η βασιλική τους εκκλησία 

είναι αφιερωμένη στους Αγ. Μάρτυρες Νηρίο και Αχίλλειο. Διασχίζοντας την Αππία Οδό θα δούμε τα πιο διάσημα 

Λουτρά (Θέρμες) του αυτοκράτορα Καρακάλλα που λειτουργούσαν πάνω από 300 χρόνια, πριν καταλήξουμε στο πιο 

αντιπροσωπευτικό κτίριο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, το επιβλητικό Κολοσσαίο και την αψίδα του Μεγάλου 

Κωνσταντίνου. Εν συνέχεια, περνώντας κάτω από το Καπιτώλιο, την τότε Ακρόπολη της αρχαίας Ρώμης και σημερινό 

Δημαρχείο της Αιώνιας Πόλης, θα καταλήξουμε στη Πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το Παλάτσο Βιτοριάνο, κτίριο 
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αφιερωμένο στον πρώτο βασιλιά της Ιταλίας που ενσωματώνει και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το Παλάτσο 

Βενέτσια, το μπαλκόνι στο οποίο ανέβαινε ο Μουσολίνι και έβγαζε τους λόγους του και το Παλάτσο Βοναπάρτη στο 

οποίο έζησε τα τελευταία χρόνια η μητέρα του Ναπολέοντα. Το μεσημέρι μεταφορά στο ξενοδοχείο. Παραλαβή και 

τακτοποίηση δωματίων. Χρόνος για ξεκούραση.. Βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 2 (28/12/2019) 

ΡΩΜΗ, ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ 

Πρωινό και ημέρα αφιερωμένη σε ένα από τα κορυφαία μουσεία στο κόσμο. Μια μεγάλη μπρούτζινη πύλη θα σας 

οδηγήσει «ως διά μαγείας» από τη Ρώμη στο μικρότερο κρατίδιο του κόσμου, το Βατικανό. Θα θαυμάσετε τεράστιες 

συλλογές ανεκτίμητων έργων τέχνης και γλυπτικής με αποκορύφωμα την περίφημη Καπέλα Σιστίνα. Πρόκειται για το 

παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, όπου η διακόσμησή του αποτελεί αναφορά στο 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 και εφόσον είναι 

ανοιχτή για το κοινό ακολουθεί επίσκεψη στη Βασιλική του Αγ. Πέτρου και ξενάγηση στην ομώνυμη πλατεία. Η 

Βασιλική του Αγ. Πέτρου είναι η μεγαλύτερη παπική εκκλησία, όπου στο εσωτερικό της βρίσκονται εκατοντάδες 

αγάλματα με αποκορύφωμα την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου. Tο απόγευμα μαζί με τον ξεναγό μας έχουμε ετοιμάσει 

για εσάς ένα μοναδικό περίπατο-περιήγηση στις φημισμένες πλατείες στην καρδιά της αιώνιας πόλης: Piazza Navona, 

Πάνθεον, Piazza Colonna, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi. Εμπειρία μοναδική που θα σας μείνει 

αξέχαστη. Βράδυ ελεύθερο.  

 

Ημέρα 3 (29/12/2019) 

ΡΩΜΗ, ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε ολοήμερη εκδρομή στη πόλη που είναι 

συνώνυμη με την τέχνη της Αναγέννησης, τη Φλωρεντία. Θα γνωρίσουμε περιπατητικά την ιστορική πόλη που δίκαια 

βρίσκεται υπό την προστασία της Ουνέσκο. Θα δούμε τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό 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. 

 

Ημέρα 4 (30/12/2019) 

ΡΩΜΗ, ΑΘΗΝΑ 

Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για να αποχαιρετήσετε την πόλη της Ρώμης, περπατώντας στους εμπορικούς 

δρόμους της οι οποίοι είναι γεμάτοι από σικ καταστήματα και μπουτίκ μόδας κορυφαίων σχεδιαστών, με κυριότερες 

τη Via Sistina και τις οδούς Via Condotti (την Πέμπτη Λεωφόρο της Ρώμης) και τη Via del Babuino στην οποία η 
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ανάμειξη προϊόντων υψηλής μόδας και αντικών την καθιστά από τις πιο κομψές οδούς της Ρώμης. Νωρίς το μεσημέρι 

μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα. Άφιξη στο Ελ. Βενιζέλος το απόγευμα.  

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Early Booking 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ 

27/12/2019 4 Hotel Cicerone (4*) € 355 € 395 € 495 

 

Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με ALITALIA 

2. Mία (1) αποσκευή έως 23kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 8kgs 

3. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 

4. Πρωινό καθημερινά 

5. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο Fiumicino 

6. Ξ ενάγηση πόλης με ελληνόφωνο  ξεναγό 

7. Ξενάγηση στις Κατακόμβες με ελληνόφωνο ξεναγό 

8. Ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού με ελληνόφωνο ξεναγό 

9. Περιήγηση-ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης (πλατείες) 

10. Ενημερωτικά έντυπα 

11. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Φόροι αεροδρομίων (155€) 

2. Check Points (€35,00, πληρωτέα από την Αθήνα) 

3. Εισιτήρια εισόδου σε μουσεία, μνημεία και άλλα αξιοθέατα (όπου και αν αυτό απαιτείται) 

4. Κόστος χρήσης ακουστικών για τις ανάγκες των ξεναγήσεων 

5. Προαιρετική εκδρομή στη Φλωρεντία (τιμή κατόπιν συνεννόησης με τον αρχηγό και σε σχέση με τον αριθμό 

των συμμετεχόντων) 

6. Δημοτικός φόρος (€6,00/άτομο ανά διανυκτέρευση για ξενοδοχεία 4*) 

7. Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 
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Tips: 

 Μην παραλείψετε επίσκεψη σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνοικίες της Ρώμης, το Trastevere 

 Μην πάει χαμένη η ευκαιρία της επίσκεψης στο Campo dei Fiori. Μια ξεχωριστή, πανέμορφη, γραφική 

πλατεία. Την ημέρα είναι μια «ανοικτή αγορά» και το βράδυ γίνεται σημείο συνάντησης για φαγητό και ποτό! 

 Να επισκεφθείτε οπωσδήποτε το νέο must της πόλης, την όμορφη και γραφική γειτονιά Monti 

 

Σημειώσεις: 

 Η ροή των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα ωράρια πτήσεων και λειτουργίας χώρων και 

μουσείων. Τελικό ημερήσιο πρόγραμμα θα δοθεί με το ενημερωτικό της εκδρομής 

 Το Early Booking ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων και έως τις 20/11/2019 

 Με την εγγραφή στην εκδρομή, απαιτείται η δήλωση συμμετοχής στα Μουσεία του Βατικανού (τουλάχιστον 

μία εβδομάδα πριν την αναχώρηση βάση διαθεσιμότητας). Το κόστος εισόδου στα Μουσεία διαμορφώνεται: 

€30,00 για τους ενήλικες, €25,00 για τα παιδιά 6-18 ετών και για τους φοιτητές (πληρωτέα απευθείας στον 

ξεναγό) 

 Η συμμετοχή στην εκδρομή επιβεβαιώνεται κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με προκαταβολή 30% ανά 

συμμετέχοντα και εξόφληση το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αναχώρηση 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΑΤΗFCO     27DEC     AZ719   12:05-13:10 

FCOATH     30DEC     AZ722   21:50-00:45 
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