
1η Ημέρα: Πτήση για Ρώμη - Ξενάγηση Πόλης - Βραδινή Βόλτα
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 ξεκινήσουμε την 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. Το απόγευμα θα πάμε στο ξενοδοχείο για 
τακτοποίηση στο δωμάτιο.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, μια από τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα 
στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

2η Ημέρα: Ρώμη - Μουσεία Βατικανού - Άγιος Πέτρος - Καπέλα Σίστινα
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. Για το 
βράδυ μην χάσετε την ευκαιρία να πιείτε ένα απερόλ, δοκιμάζοντας τιραμισού στη πιάτσα Ναβόνα.

Η αιώνια πόλη με τη γεμάτη ιστορία ενώνεται με 
την αισθησιακή Νάπολη του Ιταλικού Νότου σε 
ένα γεμάτο και ξεχωριστό πρόγραμμα έξι ημερών 
που θα σας μείνει αξέχαστο!

ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
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TRASTEVERE
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ΣΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΠΟΖΙΤΑΝΟ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΑΜΑΛΦΙ
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Πάσχα στη Ρώμη και στη Νάπολη
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3η Ημέρα: Εκδρομή στο Τίβολι
Πρωινό και ακολουθεί προαιρετική εκδρομή στο Τίβολι και την Villa D’Este, μία από τις σημαντικότερες αναγεννησιακές βίλες στην 
Ιταλία,  με τους περίφημους κήπους της με τα 1000 σιντριβάνια και έδρα της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου της Ρώμης. 
Στους κήπους της βίλας θα απολαύσουμε το σιντριβάνι του μουσικού οργάνου  με τους καταρράκτες του, το σιντριβάνι της Ρώμης και 
του Τίβολι που επικοινωνούν μεταξύ τους με τον διάδρομο των εκατό σιντριβανιών, το σιντριβάνι της κουκουβάγιας και αυτό των 
δράκων. Ακόμη,θα δούμε και την εξοχική κατοικία του αυτοκράτορα Αδριανού που διαθέτει ένα μεγάλο υπαίθρειο μουσείο 
ανακατασκευών των αγαπημένων κτηρίων του αυτοκράτορα.Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Ρώμη.  Δείπνο, διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: Ρώμη-Νάπολη-Περιήγηση Πόλης
Αφού ξυπνήσουμε και πάρουμε το πρωινό μας ,ο δρόμος μας, θα καταλήξει στην αισθησιακή πόλη του νότου της ιταλίας,τη 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. 

5η Ημέρα: Σαλέρνο-Ποζιτάνο-Ακτή Αμάλφι
Πρόγευμα και αναχωρούμε προς το Σαλέρνο. Με  την άφιξη  θα  επισκεφτούμε το Ντουόμο του  με τα  διαφορετικά αρχιτεκτονικά
στοιχεία. Θα μας  εντυπωσιάσει η κρύπτη του Αγίου Αντρέα που  βρίσκεται  κάτω από τον ναό με περίτεχνο ταβάνι, διπλής όψης
αγάλματα, ποικιλία μαρμάρων και αγιογραφιών που συνθέτουν μια εικόνα διαφορετική από…κρύπτη! θα  έχουμε   επίσης το χρόνο
να  περπατήσουμε στο ενδιαφέρον ιστορικό κέντρο με  τα πανέμορφα γραφικά  σοκάκια. Στη συνέχεια η ώρα της ακτής Αμάλφι
χτισμένο στον μυχό του ομώνυμου κόλπου στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, μία από τις πλέον συγκλονιστικές ακτές της Ευρώπης. Θα
επιβιβαστούμε στο καραβάκι για το κουκλίστικο Ποζιτάνο. Περπατώντας στα στενά καλντερίμια με τα ολάνθιστα μπαλκόνια θα
νιώσουμε τον κοσμοπολίτικο αέρα της εποχής του 60’.Φεύγοντας από το Ποζιτάνο και πάλι με καραβάκι, θα φθάσουμε στην
‘’μητρόπολη της ακτής’’, το γραφικό Αμάλφι, που χάρισε το όνομα του στα 48 χιλιόμετρα της ακτογραμμής. Στον ελεύθερο χρόνο
σας προτείνουμε να επισκεφτείτε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέα και να περπατήσετε στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης.
Σας προτείνουμε επίσης να επισκεφτείτε το σκαρφαλωμένο στα 305 μέτρα χωριό Ραβέλλο και να δείτε την βίλα Ρούφολο με τον
πύργο, τους κήπους της και θέα που κόβει την ανάσα. Επιστροφή στο Αμάλφι και αναχώρηση για το Σαλέρνο και αργά το
απόγευμα επιστρέφουμε στη Νάπολη για φαγητό στον κεντρικό πλακώστροτο δρόμο.

6Η Ημέρα: Νάπολη-Πτήση επιστροφής
Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην Νάπολη, καθώς θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας για τις τελευταίες βόλτες, 
ψώνια και όπως εσείς επιθυμείτε να αξιοποιήσετε την τελευταία ημέρα σε αυτήν την πανέμορφη πόλη. Στην συνέχεια επιβιβαζόμαστε 
στο λεωφορείο με κατεύθυνση το αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής που μαζί  στις αποσκευές σας  θα έχετε υπέροχες εικόνες και 
αναμνήσεις σε αυτό το ξεχωριστό ταξίδι..!

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

13/04

Ripa Hotel 4*
Trastevere

Palazzo Salgar 4*
Νάπολη,Κεντρικό

6 Ηµέρες

699€ / 759€ 269€ / 309€ 849€ / 899€

Θεσσαλονίκη-Ρώµη
06.55-07.40

Νάπολη-Θεσσαλονίκη
16.50-19.20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
STORY PLACE

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Σύνολο φόρων 145€ κατ’ άτοµο
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 1 προσωπικό αντικείµενο (40x20x25cm)
και 1 χειραποσκευή 10κ (55x40x20cm) ανά άτοµο
Κόστος εισόδου µε ξενάγηση στα µουσεία Βατικανού,
εξασφαλισµένη προκράτηση, γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναµονή
Εκδροµή στην Ακτή Αµάλφι
Πρωϊνό καθηµερινά
 

Αυτό το ταξίδι θα σας χαρίσει την ευκαιρία 
να φωτογραφηθείτε σε ένα από τα πιο 
ροµαντικά µέρη της Ιταλίας την Ακτή 

Αµάλφη  µε φόντο την απέραντη θάλασσα

Αεροπορική Εταιρία
RYANAIR

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

ΔΩΡΟ Η ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΟ ΠΟΣΙΤΑΝΟ ΚΑΙ 

ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΑΜΑΛΦΙ
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