
  

                            
 

8 ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΙΤΑΛΙΑΣ 
ΒΕΝΕΤΙΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ - 

ΠΟΜΠΗΙΑ   
ΑΠΟ 7  ΕΩΣ  14  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Η πανέμορφη Ιταλία είναι γεμάτη φαντασμαγορικά μέρη που αξίζει κανείς να 

επισκεφθεί !!  Ελάτε να σας ταξιδέψουμε σε κοσμοπολίτικα αξιοθέατα, αλλά και 

σε αρχαιολογικούς χώρους που θα σας κάνουν να αναφωνήσετε: “Μamma mia”! 

 
ΡΩΜΗ  ….Τι μπορεί κανείς να πεί για την "Αιώνια Πόλη"; Μια από τις σημαντικότερες του κόσμου, αλλά και 
τις πιο … "πολυφωτογραφημένες". Η ζωντανή πρωτεύουσα της Ιταλίας ζει στο παρόν, το ιστορικό της κέντρο 
όμως, είναι ένας απέραντος αρχαιολογικός χώρος. Για περισσότερα από 2.500 χρόνια, αυτοκράτορες, πάπες, 
καλλιτέχνες και απλοί άνθρωποι έχουν αφήσει το στίγμα τους σε μνημεία παντός είδους, που σηματοδοτούν 
όλες τις ιστορικές περιόδους. Αν και αυτά θα προσπαθήσουν να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον σας, μπορείτε 
άνετα να αφεθείτε σε αυτό που οι γείτονές μας αποκαλούν "il dolce far niente", "τη γλυκιά τέχνη του να μην 
κάνεις τίποτα". Οι πιο αξέχαστες εμπειρίες μπορεί να περιλαμβάνουν την ώρα του καφέ σε μια από τις 
πολυάριθμες πλατείες της πόλης, την νυχτερινή passegiata ανάμεσα στην Piazza Navona και την Fontana di 
Trevi …. 
 
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ…. ένα αξιοθέατο από μόνη της. Μία τυχαία βόλτα αρκεί για να οδηγηθείτε σε κτήρια και 

μνημεία επιβλητικής αρχιτεκτονικής, ενώ το ιστορικό της κέντρο – ή αλλιώς το μεγαλείο της 
Αναγέννησης – θα σας μεταφέρει σε μία άλλη εποχή, μεγαλείου, πλούτου και άφθονης τέχνης. 
 
ΒΕΝΕΤΙΑ….μια πόλη από χρυσάφι και σμάλτο.!! Το μεγάλο κανάλι, η γέφυρα των στεναγμών, το 
Ριάλτο και πάρα πολλές ακόμη ομορφιές ..σας υπόσχονται μια εκθαμβωτική και ανεξάντλητη 
θύμηση !!! 
 
ΣΙΕΝΝΑ…. Είναι χωρίς υπερβολή η ωραιότερη μεσαιωνική πόλη της Ευρώπης, που μοιάζει να έχει 
παγώσει στον χρόνο! Μια πόλη-μουσείο στην καρδιά της Τοσκάνης που έχει να αποκαλύψει στους 
επισκέπτες της πολλά γοητευτικά μυστικά! Ελάτε να την γνωρίσουμε !!! 
 

ΠΟΜΠΗΙΑ…Μια πόλη που σταμάτησε να ζει ξαφνικά το 79 μΧ. Μια πόλη θαμμένη στις στάχτες 

του Ηφαιστείου. Μια πόλη που σαγηνεύει τους ταξιδιώτες μόνο με το άκουσμα του ονόματος της. 

Μια πόλη σταθμός για κάθε περιηγητή. Μια αρχαία Ρωμαϊκή πόλη που στέκει ακόμα και σήμερα 

όρθια μπροστά στον επισκέπτη - εξερευνητή. 

 

Τηλέφωνα κρατήσεων: 26610 49000 / 6932930643 
 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
1η ΗΜΕΡΑ : ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΑΝΚΟΝΑ 
Αναχώρηση ώρα ……από το λιμάνι της Κέρκυρας και  επιβίβαση στο φέρρυ - μπωτ για 
Ηγουμενίτσα. Άφιξη και στη συνέχεια επιβίβαση στο πλοίο για Aνκόνα. Τακτοποίηση στις 
καμπίνες. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού διασκεδάστε στους χώρους του πλοίου, μπαρ, 
εστιατόρια, ντίσκο ή κάνετε τις αγορές σας από τα καταστήματα του πλοίου. (1η διαν/ση 
πλοίο) 
 
2Η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΚΟΝΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ (320 χλμ) 
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και άμεση αναχώρηση για την πόλη των Δόγηδων και των 
Καναλιών , την ρομαντική Βενετία. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο , τακτοποίηση στα 
δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο, διανυκτέρευση 
. ( περιοχή Μέστρε)   . (2η διαν/ση Βενετία) 
 
3Η ΗΜΕΡΑ : ΒΕΝΕΤΙΑ- ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (265 χλμ) 
Μετά το πρωινό μετάβαση στο Τρονκέττο, απ’ όπου ακολουθεί μεταφορά εξ΄ ιδίων με τo 
βαπορέτο στην Πιάτσα Σαν Μάρκο. Θα δούμε τον επιβλητικό Ναό του Αγίου Μάρκου, το 
παλάτι των Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού των Μαυριτανών, την Γέφυρα των  
Στεναγμών κλπ. Θα επισκεφθούμε την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και θα 
καταλήξουμε σε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Έπειτα αναχώρηση για 
την πόλη της Αναγέννησης ,τη Φλωρεντία . Μετάβαση στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωμάτια . Δείπνο , διανυκτέρευση ..  (3η διαν/ση Φλωρεντία) 
 
4Η ΗΜΕΡΑ: : ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-  ΣΙΕΝΑ -   ΡΩΜΗ (270χλμ) 
Πρόγευμα και ξενάγηση στη Φλωρεντία. Σήμερα θα γνωρίσουμε από κοντά την Πιάτσα Ντε 
Λα Σινιόρα, την εκκλησία Σάντα Κρότσε με τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το 
Πόντε Βέκκιο και την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού Ναού. Μετά την ξενάγηση μας 
αναχωρούμε για την γραφική μεσαιωνική πόλη Σιένα, με την Πιάτσα ντελ Κάμπο – μια από 
τις πιο ιδιόρρυθμες πλατείες της Ιταλίας. Τελευταίος σταθμός μας η Ρώμη. Άφιξη στην 
Αιώνια Πόλη , την Ρώμη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.. Δείπνο ,  Διαν/ση. (4η διαν/ση Ρώμη) 
 
5η και 6Η ΗΜΕΡΑ : ΡΩΜΗ: 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας αυτές τις δυο μέρες θα γνωρίσουμε το ιστορικό κέντρο της  
Αιώνιας Πόλης . Θα επισκεφθούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Ρώμης, όπως το 
μεγαλοπρεπές Κολοσσαίο,το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαϊκό κτίσμα του κόσμου, την 
πλατεία Βενέτσια όπου δεσπόζει το μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο του 
Καπιτωλίου όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη , την Αρχαία Ρωμαϊκή Αγορά,την Αψίδα του 
Μεγάλου Κων/νου , την Βασιλική του Αγίου Πέτρου, την μεγαλύτερη εκκλησία της 
Χριστιανοσύνης και πολλά άλλα!! Τα απογεύματα θα έχετε  χρόνος ελεύθερος στη διάθεση 
σας. Περπατήστε στην κοσμοπολίτικη Βία Βένετο και στην πολύβουη Πιάτσα Ντι Σπάνια και 
κάντε μια ευχή ρίχνοντας ένα κέρμα  στην διάσημη Φοντάνα Ντι Τρέβι, όπου  κατά την 
παράδοση θα σας ξαναφέρει στην Ρώμη. Δείπνα ,  Διαν/ση. (5η και 6η διαν/ση Ρώμη) 
 
7Η ΗΜΕΡΑ :ΡΩΜΗ – ΠΟΜΠΗΙΑ-ΜΠΑΡΙ-ΕΝ ΠΛΩ (220 +200 χλμ) 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Νεκρόπολη της Πομπηίας, όπου θα δούμε το 
περιμετρικό τείχος, το Φόρουμ, την πόρτα Μαρίνα , την Έπαυλη των Βέτρι, τον Ναό του 
Απόλλωνα , την Αρχαία Αγορά, , το Θέατρο της Πομπηίας, και τις χαρακτηριστικές 
τοιχογραφίες του 1ου αιώνα.Στη συνέχεια αναχώρηση για το λιμάνι του Μπάρι. Άφιξη,  



 
επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για Ηγουμενίτσα. Κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού διασκεδάστε στους χώρους του πλοίου, μπαρ, εστιατόρια, ντίσκο ή 
κάνετε τις αγορές σας από τα καταστήματα του πλοίου.  (7η διαν/ση  Εν πλω) 
 
8Η ΗΜΕΡΑ: ΕΝ ΠΛΩ – ΚΕΡΚΥΡΑ 
Χαρείτε τις ανέσεις του πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Άφιξη αποβίβαση  και άμεση αναχώρηση για την Κέρκυρα.  
 
                                                          ΤΕΛΟΣ  ΤΑΞΙΔΙΟΥ. 
     

                                     ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ :  700   ΕΥΡΩ 

 

μονόκλινο δωμάτιο   200    ευρώ  ΕΠΙΠΛΕΟΝ  
-παιδική τιμή (έως 12 ετών)  620    ευρώ ( και εφόσον μοιράζεται το 

δωμάτιο με 2 ενήλικες 
Με την δήλωση συμμετοχής προκαταβολή 200 ευρώ  και εξόφληση 

ΜΕΧΡΙ 15 ημέρες πριν την αναχώρηση. 
 
Στην τιμή  περιλαμβάνονται: 
-Μεταφορές με   κλιματιζόμενο πούλμαν με έμπειρο και άριστο προσωπικό. 
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα- Κέρκυρα  
-Περιηγήσεις, διαδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα 
- Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ΚΕΝΤΡΙΚΑ ξενοδοχεία 4****( 3 διανυκτερεύσεις στην 
Ρώμη, 1 διανυκτέρευση στην Βενετία –Μέστρε, 1 διανυκτέρευση στην Φλωρεντία και 2    
διανυκτερεύσεις στο πλοίο)    
- Πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία (εκτός πλοίου) 
-Δείπνο καθημερινά στα ξενοδοχεία ή σε τοπικά εστιατόρια (Εκτός πλοίου) 
-Αρχηγό, συνοδό  του γραφείου μας  
-Τοπικούς ξεναγούς 
-Ναυτιλιακά εισιτήρια γραμμής Ηγουμενίτσας – Ανκόνα /Μπάρι - Κέρκυρα σε 4κλινες 
εσωτερικές  καμπίνες με wc / και ντους 
-Λιμενικά τέλη 
-Ενημερωτικά έντυπα, φυλλάδια 
-ΦΠΑ, φόροι, διόδια και τέλη γκρουπ. 
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
- Check points  
Δεν περιλαμβάνονται : 
-είσοδοι  μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, βαπορέτα Βενετίας. 
-δημοτικοί φόροι διανυκτέρευσης   
    (6ευρω στην Ρώμη,4 ευρώ στην Φλωρεντία,3 ευρώ στο Μέστρε) 
-νυχτερινές διασκεδάσεις, φιλοδωρήματα, ποτά 
-ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα 
-διαφορά δίκλινης εξωτερικής καμπίνας   40   ευρώ ανά άτομο aνα διαδρομή 
-διαφορά δίκλινης εσωτερικής καμπίνας  30   ευρώ ανά άτομο ανά διαδρομή 
ΥΠΟΨΙΝ: 
 

Κατά τις διαδρομές οι αλλαγές των θέσεων στο πούλμαν είναι υποχρεωτικές. 
 
 



 
-ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΔΡΟΜΗ, είναι πιθανόν η σειρά διεξαγωγής του προγράμματος να 

τροποποιηθεί για διάφορους λόγους (αργίες, καιρικές συνθήκες) χωρίς βέβαια να 
παραληφθεί τίποτα από το πρόγραμμα. 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

Το πρόγραμμα και οι όροι συμμετοχής γίνονται γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους 
συμμετέχοντες στη εκδρομή. 
Η τήρηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους, κατευθύνεται δε από τους 
αρχηγούς-συντονιστές  που καθορίζουν ώρες, αναχωρήσεις, στάσεις (κ.λ.π) οι οποίοι 
και έχουν δικαίωμα  οποιασδήποτε τροποποίησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που θα 
είναι αναγκαίες ή ακόμα όταν κρίνουν σκόπιμο για την καλυτέρευση της εκδρομής. 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ μέχρι  8 μέρες πριν την αναχώρηση 
Οι εκδρομείς οφείλουν συνέπεια σε τόπους και ώρες συναντήσεων-αναχωρήσεων. 
Όποιος απουσιάζει σημαίνει ότι οικειοθελώς διακόπτει και επομένως βαρύνεται με 
δικά του έξοδα για τη σύνδεση του με το group. 
Η τήρηση του ημερησίου προγράμματος ξεναγήσεων, περιηγήσεων, γευμάτων κ.λ.π 
δεν είναι υποχρεωτική, αρκεί για οποιαδήποτε απομάκρυνση να ενημερώνεται      ο 
υπεύθυνος. 

Επίσης σε περιπτώσεις αλλαγής απροειδοποίητων αυξήσεων ναύλων και επίναυλων, 
καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτέρας βίας και λοιπές αντιξοότητες, για τις 
οποίες δεν ευθύνονται οι οργανωτές, τότε από μέρους τους θα καταβάλλεται κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την οποιαδήποτε καλύτερη επίλυση, πάντα προς όφελος των 
εκδρομέων.. 

Ακυρώσεις γίνονται δεκτές 15 μέρες πριν την αναχώρηση. Διαφορετικά πληρώνουμε 
ακυρωτικά, μέχρι 10 μέρες πριν το 25%, μέχρι 5 μέρες πριν το 50 % και μέχρι 3 μέρες  
πριν το 75 % επί του ποσού συμμετοχής, μετά δε την τρίτη μέρα πριν την αναχώρηση, 
ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ. 
Διαβατήρια,ταυτότητες και λοιπά πιστοποιητικά, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, είναι 
στην ευθύνη του κάθε εκδρομέα χωριστά καθώς και η ευθύνη των τοπικών συνοριακών 
διαδικασιών. 
Κάθε εκδρομέας μπορεί να φέρει μια αποσκευή κανονικού μεγέθους και μέχρι 25 κιλά 
το ανώτερο, καθώς και μια μικρότερη χειραποσκευή. Είδη αξίας καθώς και προσωπικά 
αντικείμενα φυλάσσονται και ταξιδεύουν με ευθύνη των κατόχων. 
Κατά τη διάρκεια των διαδρομών και σε ενδιάμεσους σταθμούς θα γίνονται αλλαγές 
θέσεων, βάση ειδικής ατομικής καρτέλας. Εντός των πόλεων, σε τοπικές περιηγήσεις –
ξεναγήσεις , δεν θα υπάρχουν καθορισμένες θέσεις πλην των θέσεων 3-4, που 
εξυπηρετούν αρχηγούς και τοπικούς ξεναγούς. 
Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι για λόγους που κατά 
την κρίση του δεν ευνοούν την πραγματοποίηση του. Στη περίπτωση αυτή οι 
υποχρεώσεις του γραφείου περιορίζονται στην επιστροφή και μόνο των χρημάτων που 
έχει εισπράξει. 
Οποιοσδήποτε επιπρόσθετος όρος ή τροποποίηση για να ισχύει, πρέπει να 
γνωστοποιηθεί προς όλους έγκαιρα και προ της αναχώρησης της εκδρομής. 
Στην παρούσα ΕΚΔΡΟΜΗ είναι πιθανόν για διάφορους λόγους, η αρχηγός να 
τροποποιήσει τη σειρά του προγράμματος, χωρίς βεβαίως να παραλείψει τίποτα. 

 
  

ΚΑΛΟ  ΤΑΞΙΔΙ !!!! 

 


