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Ρώμη - Πομπηΐα - Νάπολη
Η Ιταλία των αυτοκρατόρων

5
 ΗΜΕΡΕΣ

1η Ημέρα
ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ, ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την πτήση μας για την 
αιώνια πόλη.Κατά την άφιξη μας και την παραλαβή των αποσκευών 
μας ,επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο για το δρόμο προς το κέντρο 
της πόλης και θα πάρουμε μία πρώτη γεύση,στη συνέχεια θα 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ σας προτείνουμε 
μία βραδινή βόλτα στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της Ρώμης, για να 
την δείτε όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα σας 
μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα 
καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, την κρήνη 
του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον 
Κυρηνάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια 
θα κατευθυνθούμε στην Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης με το 
μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε 
από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο 
Κολοσσαίο και τέλος θα κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, 
μία από τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για 
ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

2η ΗΜΕΡΑ
ΡΩΜΗ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Μετά από ένα καλό πρωινό η ημέρα μας θα ξεκινήσει με 
πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να 
γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλα Μποργκέζε, το 
Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, 
το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαϊκό 
κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η 
αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια με το μνημείο του 
Βίκτωρα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το 
νησί Τιβερίνα. Αργά το απόγευμα θα πάμε στο ξενοδοχείο για 
τακτοποίηση στο δωμάτιο. Για το βράδυ σας προτείνουμε να 
δοκιμάσετε χειροποίητα ζυμαρικά σε μία από τις πολλές 
παραδοσιακές τρατορίες του κέντρου.

3η ΗΜΕΡΑ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ , ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ
Νωρίς το πρωί και μετά από το πρωινό μας , μεταφορά σε ένα από τα 
κορυφαία μουσεία & στο μικρότερο κρατίδιο του κόσμου, το Βατικανό. 
Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού . Θα θαυμάσετε τεράστιες 
συλλογές ανεκτίμητων έργων τέχνης & γλυπτικής με αποκορύφωμα τη 
περίφημη Καπέλα Σίστινα. Πρόκειται για το παρεκκλήσι του Αποστολικού 
Παλατιού, όπου η διακόσμηση του αποτελεί αναφορά στον 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. Ακολουθεί ξενάγηση στη μεγαλύτερη πλατεία του 
κόσμου , αυτή του Αγ. Πέτρου & επίσκεψη στον ομώνυμο επιβλητικό ναό, τη 
Βασιλική του Αγίου Πέτρου , όπου στο εσωτερικό της βρίσκονται 
εκατοντάδες αγάλματα με αποκορύφωμα τη Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου. 
Μετά το τέλος της ξενάγησης χρόνος ελεύθερος. Για το βράδυ μην χάσετε 
την ευκαιρία να πιείτε ένα απερόλ, δοκιμάζοντας τιραμισού στη πιάτσα 
Ναβόνα.

4η ΗΜΕΡΑ
ΝΑΠΟΛΗ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Αφού ξυπνήσουμε και πάρουμε το πρωινό μας ,κάνουμε check-out 
για να κατευθυνθούμαι στη Νάπολη. Η πρώτη βόλτα στη Νάπολη 
γίνεται στα στενά του ιστορικού της κέντρου, που έχει ανακηρυχθεί 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Τα 
γραφικά δρομάκια, οι μεγαλοπρεπείς εκκλησίες, τα μικρομάγαζα, οι 
παραδοσιακές πιτσαρίες και οι υπόγειες στοές θα σε συνεπάρουν 
και ίσως σε κάνουν να χαθείς, αλλά εδώ αυτό είναι το ζητούμενο. 
Περπατώντας στην πολύβουη Spaccanapoli, τον κεντρικό στενό 
δρόμο που χωρίζει την πόλη στα δύο, θα βρεις σχεδόν σε κάθε 
γωνιά κι έναν καλό λόγο για να σταματήσεις. Εδώ είναι απαραίτητη 
μια επίσκεψη στον γοτθικού ρυθμού καθεδρικό ναό Duomo, που 
είναι αφιερωμένος στον πολιούχο San Gennaro (Άγιο 
Ιανουάριο).Ενώ ο περίπατος θα συνεχιστεί προς τα νότια και θα μας 
οδηγήσει στην Piazza Municipio όπου βρίσκεται το Castel Nuovo, το 
επιβλητικό μεσαιωνικό κάστρο που υπήρξε βασιλική κατοικία αλλά 
και τόπος διαμονής καλλιτεχνών και διανοουμένων. Στην συνέχεια 
θα κατευθυνθούμε στο ξενοδοχείο μας. Μη χάσετε την ευκαιρία να 
γευτείτε την ωραιότερη και αυθεντική πίτσα του κόσμου.

5η ημέρα
ΝΑΠΟΛΗ, ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΟΜΠΗΙΑ ΚΑΙ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Ξυπνώντας νωρίς το πρωί,παίρνουμε ένα καλό πρωινό,κάνουμε 
check out και κατευθυνόμαστε στην αρχαιότερη ρωμαική πόλη,την 
Πομπηία. Σε ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ιταλίας, το 
οποίο τοποθετημένο στην περιοχή της Καμπανίας, σας καλεί να 
αφεθείτε σε ένα ταξίδι στο ιστορικό παρελθόν του τόπου που θα 
σας γεμίσει πρωτόγνωρες εικόνες και θα σας ξεδιπλώσει έναν 
πολιτιστικό πλούτο που επιβίωσε και αναδύθηκε μέσα από τις 
στάχτες του Βεζούβιου. 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.Το μεσημέρι 
επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο για το αεροδρόμιο και την πτήση 
επιστροφής.

Τις βραδινές ώρες καθώς η πλατεία Piazza del Popolo είναι φωταγωγημένη, 
είναι το ιδανικό σημείο για το Insta Story σας! Στη Νάπολη το κάστρο castel dell’ovo 

ή κάστρο του αυγού στο λιμάνι  είναι από τα καλύτερα μέρη για φωτογραφίες!

Η είσοδος στο
Μουσείο του

Βατικανού
και εκδροµή

στην Ποµπηΐα

ΔΩΡΟΔΩΡΟ
Νέο αποκλειστικό πρόγραμμα για την
Αιώνια Πόλη και την Νάπολη
Απευθείας πτήσεις της Ryanair με ιδανικά
ωράρια και επιστροφή από Νάπολη για
αποφυγή περιττών χιλιομέτρων
Διαμονή σε πολυτελή κεντρικά ξενοδοχεία 4*
Μουσεία Βατικανού – δώρο κόστος εισόδου,
εξασφαλισμένη προκράτηση, γρήγορη
πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή
Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και αρκετό
χρόνο στη διάθεση σας
Καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις
και δραστηριότητες
Έμπειρος Αρχηγός/Συνοδός, μόνιμος 
κάτοικος, γνώστης του προορισμού
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