
 

ΙΤΑΛΙΑ     ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 

19-26/08/2018 (8ήμερη εκδρομή) 

 

1η μέρα19/08/2019: ΠΑΤΡΑ – ΕΝ ΠΛΩ 

Αναχώρηση από την Πάτρα όπου επιβιβαζόμαστε στο πλοίο για την Αγκόνα 

στις 17:30. Διανυκτέρευση εν πλω. 

 

2η μέρα 20/08/2019: ΕΝ ΠΛΩ –ΑΝΚΟΝΑ-ΑΣΙΖΗ-ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ170ΚΜ 

 

Άφιξη στηνΑΓΚΟΝΑ στις 14:00 (τοπική ώρα). 

Ξεκινάμε για Ασίζη όπου θα φτάσουμε  δυο ώρες αργότερα. Μετά την 

γνωριμία με την πόλη θα επισκεφθούμε τον Άγιο Φραγκίσκο.Αμέσως μετά θα 

πάρουμε το δρόμο προς Περούντζια όπου και θα διανυκτερεύσουμε. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση 

 

3η μέρα 21/08/2019:   

Μετά το πρωινό και αφού κάνουμε μια μικρή περιήγηση στην πόλη, άμεση 

αναχώρηση για την Φλωρεντία, για να γνωρίσουμε την ιστορική πόλη που δίκαια 

βρίσκεται υπό την προστασία της ΟΥΝΕΣΚΟ. Θα δούμε το μεγαλοπρεπές Ντουόμο 

με το περίφημο καμπαναριό του Τζιότο, το Βαπτιστήριο - ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής 

με μπρούντζινες πόρτες και μωσαϊκά - την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την Πιάτσα Ντε 

Λα Σινιορία και το Πόντε Βέκιο, που είναι μερικά από τα έργα τέχνης της 

Φλωρεντίας. Το απόγευμα ελεύθερο. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη Πινακοθήκη 

Ουφίτσι με πίνακες των Μποτιτσέλι, , Ραφαήλ, Ντονατέλο, Λεονάρντο ντα Βίντσι ή 

το Παλάτσο Πίτι ή απλά να κάνετε μια βόλτα στην υπαίθρια αγορά Πορτσελίνο όπου 

θα βρείτε χαρακτηριστικά ψάθινα φλωρεντιανά, χειροποίητα κεντήματα, δερμάτινα, 

ξύλινα αντικείμενα. Οι πλανόδιοι ζωγράφοι, οι street performers και τα καλλιτεχνικά 

εκθέματα στους δρόμους θα σας επιβεβαιώσουν πως αυτή η πόλη είναι ολόκληρη ένα 

μουσείο!Διανυκτέρευση! 



 

4η μέρα 22/08/2019:  

Πρωινό και, αναχώρηση για Ρώμη (3 ώρες).Ακολουθεί περιήγηση 

στηνΑιώνια Πόλη όπου μεταξύ άλλων μπορούμε να επισκεφτούμε το Κολοσσαίο, το 

πιο επιβλητικό αμφιθέατρο του κόσμου και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. 

Συνεχίζουμε σε έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους τη Ρωμαϊκή 

Αγορά που αποτελούσε την καρδιά της Αρχαίας Ρώμης.Κοντά είναι και το Καπιτώλιο  

Στη συνέχεια θα δούμε τη φημισμένη Φοντάνα ντι Τρέβι, όπου θα ρίξουμε ένα κέρμα 

κάνοντας μια ευχήκαι αφού θαυμάσουμε το Πάνθεον  με τον εντυπωσιακό του 

τρούλο, θα καταλήξουμε στην πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια και μετά στη Πιάτσα 

ντελ Πόπολο με τον Αιγυπτιακό οβελίσκο και την σημαντική εκκλησία της Παναγιάς, 

στην οποία μπορούμε να δούμε τα όμορφα παρεκκλήσια αλλά και έργα του 

Caravaggio. 

Τέλος θα εγκατασταθούμε στο ξενοδοχείο μας το βράδυ. Διανυκτέρευση. 

 

5η μέρα23/08/2018: ΡΩΜΗ 

Μετά το πρωινό μας θα μεταβούμε στο Βατικανό, το μικρότερο κρατίδιο στον 

κόσμο,στο οποίο βρίσκονται η βασιλική του Αγίου Πέτρουκαι τα μουσεία με τις 

μοναδικές συλλογές έργων τέχνης, και την φημισμένη CAPELLASISTINA. Έργο του 

Μιχαήλ Αγγέλου.Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και το νησάκι Τιβερίνα στον Τίβερη,η 

παλιά γειτονιάμε μπαρ κι εστιατόρια του Τrastevereκαι οι κατακόμβες της Ρώμηςτις 

οποίες θα επισκεφθούμε εάν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο και προετοιμασία για επίσκεψη στη Ρώμη bynight. 

 

 

6η μέρα 24/08/2018:ΡΩΜΗ- ΠΑΡΚΟ ΑΜΠΡΟΥΖΟ ΠΕΣΚΑΡΑ  225ΚΜ 

Εγκαταλείπουμετο ξενοδοχείο μας καιαναχωρούμε για το πάρκο 

ΑΜΠΡΟΥΖΟόπου θα περιηγηθούμε στην όμορφη φύση θαυμάζοντας το μεγαλείο 



της δημιουργίας και θα επισκεφθούμε τα πανέμορφα παραδοσιακά χωριά 

(comunediOpi- LagodiBarea- Sulmona).Στη συνέχεια θα πάμε στην Πεσκάρα όπου 

θα φθάσουμε  σε μιάμιση περίπου ώρα και θα έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας για 

μια μικρή περιήγηση στην πόλη. Διανυκτέρευση. 

 

ΣΟΥΛΜΟΝΑ 

 

7 μέρα 25/08/2018:ΠΕΣΚΆΡΑ-ΑΓΚΟΝΑ- (165 ΚΜ)-ΕΝ ΠΛΩ 

Αναχώρηση από Πεσκάρα για Αγκόνα .Επίσκεψη και περιήγηση στην παλιά 

πόλη. 

Επιβίβαση στο καράβι και αναχώρηση στις 13:30(τοπική ώρα),- 

διανυκτέρευση εν πλω. 

 

 

8η μέρα 26/08/2018: ΠΑΤΡΑ 

Άφιξη στην Πάτρα στις 12:00 το μεσημέρι. 

 

 Η σειρά των επισκέψεων στη Ρώμη ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τον διαθέσιμο 

χρόνο.   

 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ: 700,00€ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (α δόση) ΕΩΣ 15/06/2019  250,00€ 

                               ( β δόση)ΕΩΣ  12/07/2019       250,00€ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ     ΕΩΣ                     12/08/2019 

 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΠΟ: 

• 4ΚΛΙΝΗ(ΑΒ4) ΣΕ 2ΚΛΙΝΗ(ΑΒ2)εσωτερικήallez-retour80,00€΄ΚΑΙ 



• 4ΚΛΙΝΗ(ΑΒ4) ΣΕ 3ΚΛΙΝΗ(ΑΒ3)εσωτερικήallez -retour 50,00€΄ 

  

Περιλαμβάνονται: 

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα – Αγκόνα – Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες 

με ντους/τουαλέτα 

• Μεταφορές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο του PATRASTRAVEL 

• 5 διανυκτερεύσεις σεξενοδοχεία 4*με πρωινό(buffet) 

• Ξενάγηση στην Ρώμη και στην Φλωρεντία από επίσημους ξεναγούς. 

• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 

• Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία 

• Ασφάλεια ταξιδιού επαγγελματικής αστικής ευθύνης 

• Διόδια και είσοδοι πόλεων 

• Πάρκινγκ 

• ΦΠΑ 

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Είσοδοι μουσείων και επισκεπτόμενων χώρων 

• Γεύματα, ποτά/αναψυκτικά – πάσης φύσης προσωπικά έξοδα – γεύματα στο 

πλοίο. 

• Αχθοφορικά/φιλοδωρήματα 

• Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα του προγράμματος. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌ ΚΌΣΤΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ :  12,00€…  

 

ΒΑΤΙΚΑΝΟ (Μουσεία και Βασιλική Αγ.Πέτρου) 30,00€ περιλαμβάνεται και 

το κόστος ακουστικών,τα οποία είναι υποχρεωτικά). 

 

Κατακόμβες Ρώμης: 8,00€ 

 

Πινακοθήκη  Ουφίτσι –Φλωρεντία- : 20,00€ 

 

 Σημείωση: 

• Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

της εκδρομής  

• Τα ονόματα των ξενοδοχείων 4*, θα σας ανακοινωθούν μετά την οριστική 

κράτηση! 

 


