
             
Μητροπόλεως 26-28, (8ος όρ. )
Αθήνα 105 63
Τηλέφωνο: 210 3315621
Φαξ: 210 3315623 – 4
Email: info  @  grefis  .  gr   

ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 7 ημ.
Πομπηία, Νάπολη, Ρώμη,  Φλωρεντία, Μπολόνια, Βενετία.

Αναχωρήσεις:                                     21,  28 Δεκεμβρίου’19   

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) –ΠΑΤΡΑ/ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο,
τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι του Μπάρι. Διανυκτέρευση εν πλω. 

2η μέρα: ΜΠΑΡΙ – ΠΟΜΠΗΙΑ -  ΝΑΠΟΛΗ-  ΡΩΜΗ
Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στο λιμάνι του Μπάρι και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο
της Πομπηίας,  που θάφτηκε από τη λάβα και  τη στάχτη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ.  Στην
ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε μεταξύ άλλων την Πόρτα Μαρίνα, την αρχαία αγορά, το
θέατρο, τους ναούς του Δία και του Απόλλωνα, τα λουτρά, τις πολυτελείς επαύλεις με τις
περίφημες τοιχογραφίες (1ος αι.  π.Χ.),  που μας παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της
ζωγραφικής του αρχαίου κόσμου. .  Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Καμπανίας,  τη
Νάπολη,  μια πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις.  Στην πανοραμική μας επίσκεψη θα
δούμε την παραλία, το Καστέλλο ντελ Ουόβο, το Βασιλικό Παλάτι, τη Στοά του Ουμπέρτου
και  την  παλαιότερη  όπερα  στην  Ευρώπη:  το  Θέατρο  Σαν  Κάρλο.  Αναχώρηση  για  την
πρωτεύουσα της Ιταλίας για τη Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας.  Χρόνος  στη  διάθεση  σας  για  μία  πρώτη   γνωριμία  με  την  πόλη.  Δείπνο  και
διανυκτέρευση. 

3η μέρα :  ΡΩΜΗ  (ξενάγηση πόλης ) 
Πρωινό  στο  ξενοδοχείο.  Η  πρωινή  ξενάγηση  θα  αρχίσει  με  την  επίσκεψη  μας  στο
Κολοσσαίο,  το  μεγαλύτερο  σωζόμενο  αρχαίο  ρωμαϊκό  αμφιθέατρο  του  κόσμου  και  την
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η ρωμαϊκή αγορά ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και
το κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο μεγαλύτερο μέρος του τότε
γνωστού κόσμου. Σήμερα αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους
της Ευρώπης. Στην πλατεία Βενετίας θα μας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο
στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι
επίσης  και  το  μνημείο  του  Άγνωστου  Στρατιώτη.  Θα  επισκεφθούμε  το  Βατικανό  το
μικρότερο κρατίδιο του κόσμου που βρίσκεται η Βασιλική του Αγίου Πέτρου η μεγαλύτερη
εκκλησία της χριστιανοσύνης. Συνεχίζουμε για την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια  και τέλος
τη  φημισμένη  Φοντάνα  Ντι  Τρέβι.  Χρόνος  ελεύθερος  και  επιστροφή  στο  ξενοδοχείο.
Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
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4η μέρα: ΡΩΜΗ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ
Πρωινό  στο  ξενοδοχείο  και  αναχώρηση  για  τη  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.  Αργά  το  απόγευμα  άφιξη  στην
Μπολόνια, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΜΠΟΛΟΝΙΑ -  ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και  αναχώρηση για την Βενετία,  που έχει  ανακηρυχτεί  Μνημείο
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την  UNESCO. Από το Τρονκέτο,  μεταφορά εξ
ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και
στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από
ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του
Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας.
Εδώ  βρίσκεται  ο  περίφημος  Καθεδρικός  του  Αγίου  Μάρκου,  αριστούργημα  βυζαντινής
αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του
Ρολογιού,  η  Μαρκιανή  Βιβλιοθήκη  και  το  περίφημο  Μουσείο  Καρέρ.  Τέλος,  θα
επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής  Murano. Χρόνος ελεύθερος. Αργά
το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα:  ΜΠΟΛΟΝΙΑ   - ΑΝΚΟΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα όπου θα επιβιβαστούμε στο
πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

7η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ 
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε στο λιμάνι της
Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά
το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη/Αθήνα.
                                                            

               
                                                               21/12                       28/12 
Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο              485 €                         525 €      
Τιμή σε μονόκλινο                            565 €                          625 €     
Παιδικό ( μέχρι 12 ετών )                445 €                          485 €              
            



Περιλαμβάνονται:
 Πολυτελές  κλιματιζόμενο  πούλμαν  του  γραφείου  μας  για  τις  μεταφορές  και

μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα–Μπάρι & Ανκόνα– Ηγουμενίτσα/Πάτρα

σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4) με Superfast.
 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.  (Hotel  American  Palace  Rome  &  Hotel

Cosmopolitan Bologna) ή παρόμοια.
 Πρωινό  και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου). 
  Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα

της εκδρομής.
 Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται
 Καραβάκι Βενετίας (15€). 
 Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
 Checkpoint (25€)
 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ρώμη 6€, Μπολόνια 2€) 

Σημειώσεις  : 
Στις 28/12 το πρόγραμμα θα εκτελεστεί αντίστροφα. 
Ξεναγήσεις και  εκδρομές ενδέχεται να  αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
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