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  ΙΙττααλλιικκόό  ΠΠααννόόρρααμμαα  88  ΜΜΕΕΡΡΕΕΣΣ  

 

Ανατωρήσεις: Με απεσθείας πτήσεις της Alitalia για Ρώμη 

9/7, 16/7, 23/7, 30/7 θαη 6/8, 13/8, 20/8 

 

 
Πρόγραμμα 
 

 

 1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΡΩΜΖ  
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην ηεο Λάξλαθαο θαη πηήζε γηα ηε Ρώκε. Άθημε ζηελ «Αηώληα Πόιε» θαη παξαιαβή 
από ηνπο αληηπξνζώπνπο καο θαη πξηλ ηελ μελάγεζε ζα ζηακαηήζνπκε γηα θαθέ θαη μεθνύξαζε. Αθνινπζεί 
μελάγεζε ηεο πόιεο όπνπ ζα δνύκε ην Κνινζζαίν, ην κεγαιύηεξν ζσδόκελν αξραίν Ρσκατθό ακθηζέαηξν ηνπ 
θόζκνπ, ηελ αςίδα ηνπ Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ, ηε Ρσκατθή αγνξά πνπ ήηαλ ε θαξδηά ηεο αξραίαο Ρώκεο θαη 
ην θέληξν εμνπζίαο ηεο απηνθξαηνξίαο θαη ζήκεξα απνηειεί έλαλ από ηνπο ζπνπδαηόηεξνπο αξραηνινγηθνύο 
ρώξνπο ηεο Δπξώπεο. Πεξλώληαο από ηελ νδό ησλ Απηνθξαηνξηθώλ Αγνξώλ ζηελ θαξδηά ηεο Αξραίαο Ρώκεο, 
ζα θηάζνπκε ζηνλ ιόθν ηνπ Καπηησιίνπ θαη ζηελ Πηάηζα Βελέηζηα κε ην εληππσζηαθό θαη νγθώδεο κλεκείν 
αθηεξσκέλν ζηνλ Βίθησξ Δκκαλνπήι Β΄, ηνλ πξώην βαζηιηά ηεο ζύγρξνλεο ελσκέλεο Ηηαιίαο, πνπ είλαη επίζεο 
θαη ην κλεκείν ηνπ Άγλσζηνπ ηξαηηώηε. Θα δνύκε επίζεο ηε δηάζεκε Φνληάλα Νηη Σξέβη, όπνπ κπνξείηε λα 
ξίμεηε έλα λόκηζκα θαη λα θάλεηε κηα επρή θαη ηέινο ηελ πνιύβνπε Πηάηζα Νηη πάληα. Γεύκα κπνπθέ ζε ηνπηθό 
εζηηαηόξην. Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν, ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη ειεύζεξνο ρξόλνο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

 

 

 2η μέρα: ΡΩΜΖ – ΜΟΤΔΗΑ ΒΑΣΗΚΑΝΟΤ  
Πξόγεπκα θαη επίζθεςε ζην αλεμάξηεην θξαηίδην ηνπ Βαηηθαλνύ γηα λα μελαγεζνύκε ζηα πεξίθεκα κνπζεία 
ηνπ, κε εθζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ δηάζεκα αγάικαηα ηνπ αξραίνπ θόζκνπ θαη ηεο Αλαγέλλεζεο. 

Πηήζεηο 

DATE FROM TO CARRIER FLIGHT TIME 

9/7, 23/7 θαη 6/8, 13/8 ΛΑΡΝΑΚΑ ΡΩΜΖ ALITALIA ΑΕ 743 05:00 - 07:15 

15/7, 29/7 θαη 12/8, 19/8 ΜΗΛΑΝΟ ΡΩΜΖ ALITALIA ΑΕ 2075 20:20 -21:10 

15/7, 29/7 θαη 12/8, 19/8 ΡΩΜΖ ΛΑΡΝΑΚΑ ALITALIA ΑΕ 742 23:05 - 03:10+ 

            

16/7, 30/7 θαη 13/8 ΛΑΡΝΑΚΑ ΡΩΜΖ ALITALIA ΑΕ 743 05:00 - 07:15 

22/7 θαη 5/8, 19/8 ΡΩΜΖ ΜΗΛΑΝΟ ALITALIA ΑΕ 2028 09:00 - 10:10 

22/7 θαη 5/8, 19/8 ΡΩΜΖ ΛΑΡΝΑΚΑ ALITALIA ΑΕ 742 23:05 - 03:10+ 
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Πεξλώληαο από ηνπο πεξίθεκνπο δηαδξόκνπο ησλ Κεξνπεγίσλ, ησλ Σαπηζεξί, ησλ Γεσγξαθηθώλ ραξηώλ θαη 
ηηο αίζνπζεο κε ηηο λσπνγξαθίεο ηνπ Ραθαήι ζα θαηαιήμνπκε ζηελ Καπέια ηζηίλα κε ηε ζξπιηθή νξνθή 
δσγξαθηζκέλε από ηνλ Μηραήι Άγγειν. Αθνινύζσο ζα πεξάζνπκε ζηε κεγαιόπξεπε Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ 
Πέηξνπ, ηε κεγαιύηεξε εθθιεζία ηνπ θόζκνπ ρηηζκέλε πάλσ ζηνλ ηάθν ηνπ Απνζηόινπ Πέηξνπ όπνπ κεηαμύ 
ησλ άιισλ ζα δνύκε ην παζίγλσζην γιππηό ηνπ Μηραήι Άγγεινπ ηελ πεξίθεκε Πηεηά θαη ην θηβώξην πνπ 
δεζπόδεη πάλσ από ηνλ Παπηθό βσκό, έξγν ηνπ Μπεξλίλη. Γεύκα κπνπθέ ζε ηνπηθό εζηηαηόξην. Δπηζηξνθή ζην 
μελνδνρείν θαη απόγεπκα ειεύζεξν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

 

 

 3η μέρα: ΡΩΜΖ - ΗΔΝΑ – ΑΝ ΣΕΗΜΗΝΗΑΝΟ - ΦΛΩΡΔΝΣΗΑ  
Μεηά ην πξόγεπκα αλαρώξεζε γηα επίζθεςε ζηε κεζαησληθή πόιε ηέλα. Έληεθα δξόκνη νδεγνύλ ζηελ 
παλέκνξθε θεληξηθή πιαηεία Πηάηζα ληει Κάκπν, όπνπ δεζπόδεη ην κεζαησληθό Γεκαξρείν. ηελ πεξηήγεζή 
καο ζηα γξαθηθά θαιληεξίκηα ηεο πόιεο, ζα ζαπκάζνπκε ηα κεζαησληθά αξρνληηθά, ηηο εθθιεζηέο θαη ηνλ 
Καζεδξηθό Ναό, αθηεξσκέλν ζηελ Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ, ν νπνίνο ζεσξείηαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα έξγα 
ηέρλεο ζε νιόθιεξε ηελ Ηηαιία. ηελ ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην κεζαησληθό αλ Σδηκηληάλν. Οη ςεινί θαη 
αγέξσρνη πύξγνη καο θαισζνξίδνπλ από καθξηά δίλνληαο ηνπ κηα παξακπζέληα όςε, ζρεδόλ απίζηεπηε. 
πλερίδνπκε γηα ηελ πόιε ηεο Αλαγέλλεζεο ηε Φισξεληία όπνπ θζάλνπκε αξγά ην απόγεπκα. Σαθηνπνίεζε 
ζην μελνδνρείν. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 

 

 4η μέρα: ΦΛΩΡΔΝΣΗΑ  
Πξόγεπκα θαη μελάγεζε ζηε γελέηεηξα ηεο Ηηαιηθήο Αλαγέλλεζεο ηε Φισξεληία. Σελ πόιε ηεο ηέρλεο θαη ηεο 
αηζζεηηθήο, πνπ έρεη αλαθεξπρηεί Μλεκείν Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. ηελ 
παλνξακηθή μελάγεζε καο ζα δνύκε ηελ Πηάηζα αλ Σδηνβάλη κε ην Βαπηηζηήξην ηνπ Αγίνπ Ησάλλε θαη ηνλ 
Αλαγελλεζηαθό Καζεδξηθό Ναό, ηε άληα Μαξία Νηει Φηόξε, κε ηνλ πεξίθεκν ηξνύιν ηνπ Μπξνπλειέζθη. 
πλερίδνληαο, ζα θαηέβνπκε σο ηελ Πηάηζα ληε ια ηληνξία, πνπ ζηνιίδεη ην ζηληξηβάλη ηνπ Πνζεηδώλα θαη 
αληίγξαθν ηνπ αγάικαηνο ηνπ Γαβίδ ηνπ Μηραήι Άγγεινπ. Δδώ βξίζθεηαη ην πεξίθεκν Παιάηζν Βέθην, πνπ 
ζηεγάδεη ζήκεξα ην Γεκαξρείν ηεο πόιεο. πλερίδνπκε γηα ηελ πεξίθεκε Πηλαθνζήθε Οπθίηζη, (εμσηεξηθή 
επίζθεςε) ηελ μαθνπζηή θαη πνιπθσηνγξαθεκέλε γέθπξα Πόληε Βέθην κε ηα ακέηξεηα θνζκεκαηνπσιεία, θαη 
ηελ Πηάηζα Ρεπνύκπιηθα, κία από ηηο θεληξηθόηεξεο πιαηείεο ηεο Φισξεληίαο κε ηε ραξαθηεξηζηηθή αςίδα 
Αξθόλε θαη ηα ηζηνξηθά θαθέ Gilli θαη Paszkowski. Υξόλνο ειεύζεξνο γηα επίζθεςε ζηελ αγνξά ηνπ αλ 
Λνξέληδν ή επίζθεςε ζην Παιάηζν Πίηηη, ηελ πνιπηειή θαηνηθία ησλ Μεδίθσλ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 
Γείπλν Γηαλπθηέξεπζε. 

 

 

 

 5η μέρα: ΦΛΩΡΔΝΣΗΑ – ΛΟΤΚΑ - ΠΗΕΑ - ΒΔΝΔΣΗΑ  
Μεηά ην πξόγεπκα αλαρώξεζε γηα ηελ κεζαησληθή πόιε Λνύθα, γελέηεηξα ηνπ Σδηάθνκν Πνπηζίλη. ηελ εληόο 
ησλ ηεηρώλ πεξηήγεζή καο ζην ηζηνξηθό θέληξν, ζα δνύκε κεηαμύ άιισλ ηνλ Καζεδξηθό Ναό ηνπ Αγίνπ 
Μαξηίλνπ, ην ζέαηξν Σδίιην, θαη ηελ Πηάηζα ληει Μεξθάην. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηελ ηζηνξηθή πόιε 
ηεο Πίδαο κε ηα κεζαησληθά ηείρε θαη ηνλ μαθνπζηό Κεθιηκέλν Πύξγν ηεο, ην θακπαλαξηό ηνπ Καζεδξηθνύ Νανύ 
ηεο πόιεο, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην «Πεδίν ησλ Θαπκάησλ», καδί κε ην Βαπηηζηήξην θαη ην κλεκεηαθό 
θνηκεηήξην Κάκπν άλην. πλερίδνπκε γηα ηε Βελεηία. Άθημε θαη κεηαθνξά ζην μελνδνρείν (ζηελ πεξηνρή ηεο 
Πάληνβα). Γηαλπθηέξεπζε.  

 
 

 

 

 6η μέρα: ΒΔΝΔΣΗΑ  
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ηε πην ξνκαληηθή πόιε ηνπ θόζκνπ πνπ είλαη ρηηζκέλε πάλσ ζε 118 κηθξά 
λεζάθηα πνπ ελώλνληαη κε 410 πεξίπνπ γέθπξεο, θαη έρεη αλαθεξπρηεί Μλεκείν Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο 
Κιεξνλνκηάο από ηελ UNESCO. Από ην Σξνλθέην, ζα πάξνπκε ην βαπνξέην θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηελ πεξηνρή 
Καζηέιιν, όπνπ βξίζθεηαη ε Οξζόδνμε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ησλ Διιήλσλ θαη ην Βπδαληηλό Ηλζηηηνύην. 
Πεξλώληαο από γξαθηθέο γέθπξεο θαη ζηελά ζνθάθηα, ζα δνύκε ην επηβιεηηθό Παιάηη ησλ Γόγεδσλ, κηα 
θαληαζκαγνξία από ξνδ θαη ιεπθό κάξκαξν ζε Βελεηζηάληθν-Γνηζηθό ζηηι, θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηελ Πιαηεία 
ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ, «ην σξαηόηεξν ζαιόλη ηεο Δπξώπεο», όπσο ην ραξαθηήξηζε ν Ναπνιένληαο. Δδώ 
βξίζθεηαη ν πεξίθεκνο Καζεδξηθόο ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ, αξηζηνύξγεκα Βπδαληηλήο αξρηηεθηνληθήο, κε 
εληππσζηαθά ςεθηδσηά, ην θακπαλαξηό ηνπ (Κακπαλίιε), ν Πύξγνο ηνπ Ρνινγηνύ, ε Μαξθηαλή Βηβιηνζήθε θαη 
ην πεξίθεκν Μνπζείν Καξέξ. Σέινο, ζα επηζθεθζνύκε έλα από ηα ιίγα εξγαζηήξηα θαηαζθεπήο Murano. 
Υξόλνο ειεύζεξνο θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

 

 

 7η-8η μέρα: ΒΔΝΔΣΗΑ - ΒΔΡΟΝΑ – ΜΗΛΑΝΟ – ΛΑΡΝΑΚΑ  
Μεηά ην πξόγεπκα αλαρώξεζε γηα ηε ξνκαληηθή Βεξόλα, ηελ πόιε ησλ αηώλησλ εξαζηώλ ηνπ αίμπεξ, ζηηο 
όρζεο ηνπ πνηακνύ Αδίγε. Θα δνύκε ηελ πεξίθεκε Ρσκατθή Αξέλα, θαη ζα ζπλερίζνπκε γηα ηηο όκνξθεο 
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πιαηείεο Νηει Έξκπε θαη Νηέη ηληόξη, πνπ πεξηβάιινληαη από άξηζηα δηαηεξεκέλα κεζαησληθά θηίξηα θαη 
θπζηθά ην «αξρνληηθό ησλ Καπνπιέησλ» κε ην ζξπιηθό κπαιθόλη ηεο Ηνπιηέηαο. Θα ζπλερίζνπκε γηα ηελ 
νηθνλνκηθή πξσηεύνπζα ηεο Ηηαιίαο ην Μηιάλν. ηελ παλνξακηθή καο πεξηήγεζε ζα δνύκε ην θάζηξν ησλ 
θόξηζα, έλα από ηα κεγαιύηεξα θξνύξηα ζηελ Δπξώπε πνπ ρηίζηεθε ηνλ 15ν αηώλα, ηελ Πηάηζα ληει 
Νηνπόκν ηελ θεληξηθή πιαηεία ηελ πόιεο πνπ πήξε ην όλνκα ηεο από ηνλ επηβιεηηθό Καζεδξηθό λαό ηνπ 
Μηιάλνπ πνπ ζεσξείηαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παγθνζκίσο. Υξεηάζηεθαλ 5 αηώλεο γηα λα 
νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ θαη ζήκεξα είλαη ν 5νο κεγαιύηεξνο Καζεδξηθόο Ναόο ζηνλ θόζκν. Αθνινύζσο 
ζα επηζθεθζνύκε ηελ Γθαιεξία Βηηόξην Δκαλνπέιε Β’, πνπ απνηειείηαη από δύν γπάιηλεο ζνισηέο ζηνέο θαη 
ζπλδέεη ηηο πιαηείεο Πηάηζα ληει Νηνπόκν κε ηελ Πηάηζα ληεια θάια. Ζ Όπεξα Λα θάια ή αιιηώο ε θάια 
ηνπ Μηιάλνπ, είλαη έλα από ηα πην γλσζηά ζέαηξα Όπεξαο ηνπ θόζκνπ θαη πήξε ην όλνκα ηεο από ηελ 
εθθιεζία πνπ βξηζθόηαλ ζηελ ίδηα ζέζε, ηελ Αγία Μαξία della Scala. Σν απόγεπκα κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην 
ηνπ Μηιάλνπ γηα λα πάξνπκε ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο. Άθημε ζηε Λάξλαθα ηα ραξάκαηα ηεο 8εο κέξαο 
θνξησκέλνη κε ρηιηάδεο εηθόλεο από ηελ ππέξνρε απηή ρώξα θαη ηελ άιινηε κεγαιεηώδε Ρσκατθή 
απηνθξαηνξία. 

 
 

 

 
Σιμοκατάλογος 

DATES DOUBLE SINGLE TRIPLE 
CHILD 

(Under 12) 

9/7, 16/7, 23/7 €945 €1125 €945 €865 

30/7 €965 €1155 €965 €885 

6/8, 13/8, 20/8 €995 €1195 €995 €925 
 

 
Περιλαμβάνονται 

  Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Λάξλαθα-Ρώκε & Μηιάλν-Ρώκε-Λάξλαθα. 
 

  Φόξνη Αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινο θαπζίκσλ. 
 

  Μηα απνζθεπή κέρξη 23 θηιά θαη κηα ρεηξαπνζθεπή κέρξη 8 θηιά 
 

  Γηακνλή γηα 6 βξάδηα ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία 4* κε κπνπθέ πξόγεπκα. 
 

  4 γεύκαηα ή δείπλα ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα. 
 

  Μεηαθνξέο θαη εθδξνκέο κε πνιπηειή θιηκαηηδόκελα πνύικαλ ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα. 
 

  Σνπηθνί Διιελόθσλνη μελαγνί ζηα Μνπζεία Βαηηθαλνύ θαη ζηε Φισξεληία. 
 

  Σνπηθόο έκπεηξνο ειιελόθσλνο αξρεγόο / ζπλνδόο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. 
 

  Δηζηηήξην Βαπνξέηνπ ζηε Βελεηία. 
 

  Γηόδηα θαη ζηάζκεπζε ησλ ιεσθνξείσλ θαζώο θαη ηηο εηδηθέο εηζόδνπο ζε όιεο ηηο πόιεηο. 
 

  Γεκνηηθόο θόξνο μελνδνρείσλ. 
 

  Τπεξεζίεο ησλ αληηπξνζώπσλ καο. 
 

  Φ.Π.Α. 
 

 

 
Γεν Περιλαμβάνονται 

  Δηζηηήξηα εηζόδσλ ζηνπο ρώξνπο επηζθέςεσλ. 
 

  Πνηά ζηα θαγεηά 
 

  Φηινδσξήκαηα θαη αρζνθνξηθά. 
 

  Αζθάιεηα ηαμηδηνύ πξναηξεηηθή. 
 

  Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν. 
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ημαντικές Πληρουορίες 

  ηηο εκεξνκελίεο 16/7, 30/7, 13/8 ην πξόγξακκα εθηειείηαη αληίζηξνθα κε παξνρή όισλ ησλ  
ππεξεζηώλ. 

 

 

 
Όροι και Πολιτική Ακύρωσης 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο κέρξη 45 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε παξαθξάηεζε πνζνύ 50 Δπξώ γηα ιεηηνπξγηθά 
έμνδα. 

 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο κεηαμύ 44 θαη 30 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε, παξαθξάηεζε 30% ηεο αμίαο ηνπ ηαμηδηνύ. 
 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο κεηαμύ 29 θαη 21 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε, παξαθξάηεζε 50% ηεο αμίαο ηνπ ηαμηδηνύ. 
 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο 20 κέξεο θαη κέρξη ηελ αλαρώξεζε, παξαθξάηεζε όινπ ηνπ πνζνύ ηεο αμίαο ηνπ 
ηαμηδηνύ. 

 

  ε πεξίπησζε κε παξνπζίαζεο (no show), παξαθξάηεζε όινπ ηνπ πνζνύ ηεο αμίαο ηνπ ηαμηδηνύ. 
 

  Γηα ηα κέζα νιηθήο λαύισζεο (charter), θξνπαδηέξεο , ζθη, εθζέζεηο, ζπλέδξηα θαη παξεκθεξείο δηεζλείο 
εθδειώζεηο, ηα αθπξσηηθά θζάλνπλ κέρξη 100% ηεο αμίαο ηνπο αζρέησο ηεο εκεξνκελίαο γλσζηνπνίεζεο ηεο 
αθύξσζεο. 

 

 

 


