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ΙΤΑΛΙΑ 

Σν Πνιηηηζκηθό ηνιίδη ηεο Δπξώπεο 
  

 

 

Καιαίζζεηε Δπξσπατθή θηλέηζα, γνύζην, 

δεκηνπξγηθόηεηα θαη αζηείξεπην ξνκαληηζκό είλαη 

απηά πνπ ζα ζπλαληήζνπλ όζνη απνθαζίζνπλ λα 

πεξάζνπλ ην γακήιην ηαμίδη ηνπο ζηελ Ιηαιία. Με 44 

πνιηηηζκηθά αμηνζέαηα, ηα πεξηζζόηεξα από θάζε 

άιιε ρώξα, πξνζηαηεπκέλα από ηελ UNESCO, ε 

Ιηαιία απνηειεί κηα ρώξα-κνπζείν, πνπ 

πεξπαηώληαο ηελ ζε κεηαθέξεη ζε κηα άιιε επνρή. 

Η πξσηεύνπζα θαη όπσο ραξαθηεξίδεηε ε «αηώληα 

πόιε», ε Ρώκε, κπνξεί λα ζαο θαηαπιήμεη ζε κηα 

επίδεημε κεγαινπξέπεηαο αιιά θαη ξνκαληηζκνύ. 

Πεηάμηε θέξκα ζηε Fontana Di Trevi θαη αλαβηώζηε 

ην Θξύιν ησλ Μνλνκάρσλ κε κηα βόιηα ζην 

Κνινζζαίν, ζε κηα εκπεηξία/ ηαμίδη ζην ρξόλν. 

Γεηπλήζηε ζε έλα από ηα εζηηαηόξηα ηεο Piazza 

della Rotunda κε ζέα ην νιόθσην Πάλζενλ θαη 

θπζηθά γεπηείηε πίηζα ζηα ζθαιηά ηεο Piazza Di 

Spagna, εδώ όπνπ ε πίηζα βξίζθεηαη ζηελ παηξίδα 

ηεο! Μηα βόιηα γηα ςώληα ζηε Mercato Monti ζα 

ζαο εληππσζηάζεη, όπσο επίζεο θαη κηα επίζθεςε 

ζην Macro Museo D’Arte Contemporanea, έλα από 

ηα πην ελδηαθέξνληα κνπζεία ζύγρξνλεο ηέρλε πνπ 

ζα βξείηε ζηε Ρώκε. Φεύγνληαο από ηε Ρώκε, 

δήζηε ηελ πην ξνκαληηθή εκπεηξία ηεο δσήο ζαο κε 

κηα βόιηα...ελ πισ, ζηα ππέξνρα θαλάιηα ηεο 

Βελεηίαο. Δπηζθεθζείηε ηελ Πιαηεία ηνπ Αγίνπ 

Μάξθνπ, ην πην «θνκςό ζαιόλη ηεο Δπξώπεο» 
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όπσο ηελ απνθάιεζε ν Ναπνιέσλ, ηνλ Καζεδξηθό 

Ναό ηεο Βελεηίαο θαη ην Παιάηη ησλ Γνγήδσλ. 

Πεξάζηε έλα εηδπιιηαθό απόγεπκα, βνιηάξνληαο 

ζηε γλσζηή Γέθπξα Ρηάιην κε ηνπο πιαλόδηνπο 

πσιεηέο θαη αξγόηεξα δνθηκάζηε κεζπζηηθό θξαζί 

ζε θάπνην νηλνπνηείν ηεο πόιεο. 

 

 

Καη ηέινο ε Φισξεληία, ε πόιε ηεο ηέρλεο θαη ηεο 

αηζζεηηθήο ζαο θαιεί λα ηελ εμεξεπλήζεηε. Σν 

ηζηνξηθό ηεο θέληξν, απνηειεί έλα παλέκνξθν 

κνπζείν, όπνπ κπνξεί θαλείο λα αλαβηώζεη 

αηκόζθαηξα αλαγελλεζηαθήο πεξηόδνπ. Θαπκάζεηε 

ηνλ «Γαπίδ» ηνπ Μηραήι Άγγεινπ θαη ηα 

παγθνζκίσο γλσζηά κλεκεία ηεο πόιεο όπσο ην 

Ponte Vecchio θαη ηνλ Καζεδξηθό ηεο Santa Maria 

del Fiore. 

Ο ξνκαληηζκόο θαη ε θνπιηνύξα βξίζθνληαη κέζα 

ζε θάζε ηνίρν ηεο Ιηαιίαο. Έξγα ηέρλεο πνπ 

πξνθαινύλ δένο, κνλαδηθή αξρηηεθηνληθή, κόδα, 

ζπγθινληζηηθό θαγεηό, ππέξνρε ύπαηζξνο, θξαζί 

θαη έλαο όκνξθνο, θηιηθόο ιαόο ζπλζέηνπλ κηα 

αηκόζθαηξα ηδαληθή γηα λα πεξάζεηε κε ηνλ 

αγαπεκέλν/ε ζαο, ην γακήιην ζαο ηαμίδη. 

 

 

  

 


