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Ρομάντσο, πολυτέλεια, όργιο βλάστησης, ιστορία, παλάτια και μαγικές ακτές σμίγουν απαράμιλλα σε 
αυτό το ταξίδι! Στεκόμαστε ευλαβικά στην Πομπηία περνώντας συγκλονιστικούς αρχαιολογικούς χώρους 
που σημάδεψαν ολάκερη τη γνωστική έρευνα της ανθρωπότητας με τον μνημειακό τους πλούτο και την 
καλλιτεχνική τους ακτινοβολία. Από τα επιτεύγματα Ρωμαίων, Ελλήνων και Ετρούσκων ξεχυνόμαστε προς 
το ηφαίστειο του Βεζούβιου. Η Νάπολη, όλη η ακτή Αμάλφι, το νησί Κάπρι ο “κήπος της Εδέμ” το Palazzo 
Reale, βίλες γραφικές, σοκάκια αποπλανητικά, κάστρα περήφανα, κήποι λουλουδιασμένοι και φυσικά η 
“αιώνια πόλη”.

Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αυτό που πρέπει να ζήσετε το καλοκαίρι στην Ιταλία, την Ακτή Αμάλφι, 
την Πομπηία και το παραδεισένιο νησί Κάπρι με το δέος που προκαλεί η Ρώμη, το Βατικανό και όλα τα 
απίστευτα αξιοθέατα της “αιώνιας πόλης”.

Eλάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί σας προσφέρουμε..
• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα 
• Ιδανικό συνδυασμό πτήσεων με απευθείας αναχώρηση για Νάπολη και επιστροφή από Ρώμη χωρίς 

περιττά χιλιόμετρα.
• Διαμονή αποκλειστικά σε ΚΕΝΤΡΙΚΑ ξενοδοχεία 4 αστέρων.
• Δώρο το κόστος εισόδου στο Βατικανό, με ελληνόφωνη ξενάγηση, κλεισμένο ραντεβού και γρήγορη 

πρόσβαση για να αποφύγουμε τις ατελείωτες ώρες αναμονής 
• Μόνο στο πρόγραμμα αυτό επιπλέον επίσκεψη στην Καζέρτα στις υπέροχες “Ιταλικές Βερσαλλίες” το 

περίφημο Palazzo Reale.
• Επιπλέον επίσκεψη στο Τίβολι και στο γνωστό εμπορικό κέντρο της Ρώμης CASTEL ROMANO 
• Συνοδό που ειδικεύεται στην Ακτή Αμάλφι και στη Ρώμη, καθ’όλη την διάρκεια της εκδρομής.
• Για τελευταίο αφήσαμε την εμπειρία μας σε αυτό το ταξίδι γιατί το πραγματοποιούμε από το 1988!   

COSTIERA AMALFITANA - 
ΚΑΠΡΙ - ΡΩΜΗ 

1η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑΠΟΛΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ  
 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ¨ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ¨ στις 
07.30 και πτήση για Νάπολη. Μετά την παραλαβή των 
αποσκευών θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο και χωρίς να 
χάσουμε χρόνο περνώντας περιφερειακά από την πόλη, 
θα επισκεφτούμε έναν ιδιαίτερα σημαντικό αρχαιολογικό 
χώρο, αυτόν της Πομπηίας. Η Πομπηία χτίστηκε τον 5ο 
αιώνα από τους Έλληνες στις ακτές της Καμπανίας στους 
πρόποδες του Βεζούβιου και είχε πληθυσμό 20.000-
30.000 κατοίκους. Το 62 μ.Χ. έγινε ένας σφοδρότατος 
σεισμός που τη συντάραξε, δεν ήταν όμως παρά το 
προμήνυμα για την ολοσχερή καταστροφή της. Πράγματι 
λίγα χρόνια αργότερα, στις 14 Αυγούστου του 79 μ.Χ., 
μετά από μια φοβερή έκρηξη του Βεζούβιου, ένα κύμα 
από στάχτη έθαψε για πάντα, μέσα σε λίγες ώρες, αυτή 
την εύθυμη, σπάταλη και πανέμορφη ρωμαϊκή πόλη. Θα 
περπατήσουμε στα πλακόστρωτα μονοπάτια της και θα 
γνωρίσουμε αυτή τη πόλη που σταμάτησε να ζει ξαφνικά 
το 79 μ.Χ. και αποτελεί ένα σταθμό για κάθε περιηγητή.  
 
 Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη 
Νάπολη, μια πόλη γεμάτη πάθη, εκρήξεις, ζωντάνια, 
γοητεία, ταμπεραμέντο, ερωτισμό και τέχνη.  Θα 
επισκεφτούμε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Νάπολης θα δούμε τα εκθέματα καθημερινής οικιακής 
χρήσης και τα μαγειρικά σκεύη από την Πομπηία  και στη 
συνέχεια θα γνωρίσουμε την πόλη, τη χιλιοτραγουδισμένη 
αυτή πόλη και πατρίδα της πουλτσινέλα, του τενόρου 
Ενρίκο Καρουζο, του Βεζούβιου, της πίτσας αλλά και 

της Σοφία Λόρεν. Θα θαυμάσουμε την γραφική παραλία 
της, το παλάτι, την Σάντα Λουτσία με το κάστρο της, την 
περίφημη Σάντα Κιάρα, την όπερα, τις γραφικές πλατείες 
της, την περίφημη σκεπαστή αγορά της Galleria um-
berto, την πιάτσα ντελ πλεμπίσιτο, με την εκκλησία του 
Αγίου Φραγκίσκου και το παλάτι, την Spaccanapoli με τα 
γραφικά σοκάκια, το Ντουόμο, το παρεκκλήσι του Saint 
Severin με τα μυστηριώδη αγάλματα.

Τελειώνοντας την πρώτη μας μέρα καταλήγουμε στο 
ξενοδοχείο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και 
κοντά στην παραλία για να τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. 
Φυσικά μπορείτε να κάνετε μια νυχτερινή βόλτα σε αυτή 
την γραφική ιταλική πόλη. 

2η ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗ ΝΑΠΟΛΗ - ΚΑΠΡΙ 
“Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕΜ”
 Μια ηλιόλουστη Κυριακή ξημέρωσε και βρισκόμαστε 
σε μια υπέροχη και ιστορική πόλη. Παίρνουμε ένα καλό 
πρωινό και ετοιμαζόμαστε για μια μέρα γεμάτη βόλτες 
στη Νάπολη, άλλωστε το ξενοδοχείο μας είναι κοντά στο 
κέντρο και στην παραλία.  
 Εναλλακτικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε μια 
προαιρετική βόλτα που θα ξεκινήσει  νωρίς το πρωί 
με ταχύπλοο στην οποία θα έχουμε την ευκαιρία 
να εξερευνήσουμε το παραμυθένιο νησί Κάπρι, 
χαρακτηρισμένο ως “ο Κήπος της Εδεμ”. Σύμφωνα με 
τον Όμηρο ήταν το μυθικό νησί όπου κατοικούσαν οι 
Σειρήνες που μάγεψαν τον Οδυσσέα με το τραγούδι τους. 
Γραφικά και χρωματιστά σπίτια και σκάφη που σκίζουν τα 
κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα είναι μερικά από τα στοιχεία 



που χαρακτηρίζουν το νησί. Δεν λείπουν όμως και οι 
ρωμαϊκές επαύλεις, τα αγάλματα, τα λουτρά, οι εκκλησίες, 
οι κρεμαστές σκάλες που καταλήγουν στη θάλασσα μέσα 
σε μια οργιώδη και πολύχρωμη μεσογειακή βλάστηση,  
που θυμίζει σκηνικό άλλης εποχής.  Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: ΣΟΡΕΝΤΟ - ΠΟΖΙΤΑΝΟ - ΑΜΑΛΦΙ

Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε 
για την περίφημη χερσόνησο Σορέντο. Κάνουμε μια στάση 
σε ένα υπέροχο σημείο με απίστευτη θέα για φωτογραφίες 
και καταλήγουμε στην γραφική πόλη Σορέντο. Γραφική 
πόλη, με υπέροχες γωνίες, μουσεία, παραδοσιακές και 
μοντέρνες αγορές και φυσικά προσβάσιμες παραλίες για 
μπάνιο. Μπορείτε να περάσετε την ημέρα σας μέχρι το 
απόγευμα στην φημισμένη πόλη ή να μας ακολουθήσετε 
από τη Μαρίνα Γκράντε, σε άλλη μια προαιρετική 
μαγευτική κρουαζιέρα στο Τυρρηνικό Πέλαγος με πρώτη 
επίσκεψη το γραφικό Ποζιτάνο, το στολίδι της ιταλικής 
ακτής αμάλφι, έναν οικισμό-βεράντα, όπως το αποκαλούν, 
στο απέραντο γαλάζιο. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να 
θαυμάσουμε το επιβλητικό Ποζιτάνο, με τα πολύχρωμα 
πάνω στο βράχο χτισμένα σπίτια του, καθώς και να 
περπατήσουμε στα στενά καλντερίμια του, να αφήσουμε 
τα δαιδαλώδη αυτά σοκάκια να μας ξελογιάσουν και να 
παρασυρθούμε σε ένα κυνήγι χαμένων θησαυρών. 
 Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Αμάλφι, ένα από τα 
πιο γραφικά τμήματα της Κοστιέρα Αμαλφιτάνα και 
αδιαμφισβήτητα μια από τις πιο συγκλονιστικές ακτές της 
Ευρώπης. Στην περιπατητική μας περιήγηση θα δούμε τα 
αρχοντικά σπίτια, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα 
με βυζαντινά, αραβικά και γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία 
καθώς επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να γευτούμε το 
πασίγνωστο και περίφημο Λιμοντσέλο του. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΖΕΡΤΑ - ROYAL PALACE - 
PALAZZO REALE - ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
- ROME BY NIGHT

Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αφήνωντας 
πίσω την υπέροχη costiera amalfitana, παίρνουμε τον 
δρόμο για τη Ρώμη. Στο δρόμο μας υπάρχει ένα υπέροχο 
αξιοθέατο το οποίο δεν υπάρχει σε άλλα ελληνικά 
προγράμματα, το περίφημο Βασιλικό Ανάκτορο, Παλάτσο 
Ρεάλε, στην πόλη Καζέρτα οι λεγόμενες “ Βερσαλλίες ” 
της Ιταλίας. 

 Πρώην βασιλική κατοικία, κατασκευασμένη από τους 
Βουρβόνους βασιλείς της Νάπολης. Ήταν το μεγαλύτερο 
ανάκτορο και ένα από τα μεγαλύτερα κτίρια που 
ανεγέρθηκαν στην Ευρώπη τον 18ο αιώνα. Το 1997 το 
Ανάκτορο ονομάστηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της UNESCO, περιγραφόμενο στην καθιέρωσή του ως «το 
κύκνειο άσμα της θεαματικής τέχνης του Μπαρόκ, από την 
οποία υιοθέτησε όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται 
για τη δημιουργία των ψευδαισθήσεων του χώρου πολλών 
κατευθύνσεων». Η κατασκευή του ανακτόρου άρχισε το 
1752 για τον Κάρολο Ζ΄της Νάπολης, που συνεργαζόταν 
στενά με τον αρχιτεκτονά του Λουίτζι Βανβιτέλι. Όταν ο 
Κάρολος είδε το μεγάλης κλίμακας μοντέλο του Βανβιτέλι 
για την Καζέρτα έκλαψε από συγκίνηση. Τελικά δεν 
κοιμήθηκε ποτέ ούτε μια νύχτα στο Ανάκτορο, καθώς 
παραιτήθηκε το 1759 για να γίνει Βασιλιάς της Ισπανίας 
και το σχέδιο ολοκληρώθηκε για τον τρίτο γιο και διάδοχό 
του, Φερδινάνδο Δ΄της Νάπολης για να ακολουθήσουν 
μετά οι υπόλοιποι Βασιλείς της Νάπολης  και της Σικελίας.

Συνεχίζουμε τον δρόμο μας για την “αιώνια πόλη”. 
Φτάνουμε νωρίς το απόγευμα και χωρίς να χάσουμε λεπτό 
ξεκινάμε 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. Στη 
συνέχεια θα πάμε στο ξενοδοχείο για τακτοποίηση στο 
δωμάτιο. 

 Μόλις πέσει το φως, ελάτε μαζί μας σε μια προαιρετική 
νυχτερινή περιήγηση 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.

5η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΞΤΙΝΑ 

 Παίρνουμε το πρωινό μας και πηγαίνουμε στο ανεξάρτητο 
κρατίδιο του Βατικανού για μια μοναδική ξενάγηση. 
Τα Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα μερικών 
από των κορυφαίων μουσείων του κόσμου με ετήσια 
επισκεψιμότητα άνω των 4,3 εκατ. τουριστών. Διαθέτουν 
εκθέματα της μακραίωνης και τεράστιας συλλογής 
της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, περιλαμβανομένων 
διάσημων αγαλμάτων του αρχαίου κόσμου και 
αριστουργημάτων της Αναγέννησης και του σήμερα. Στην 
ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε αμέτρητους μοναδικούς 
θησαυρούς, όπως τον διάδρομο των κηροπηγίων, των 
τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα δωμάτια 
που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και θα 
καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του 
Μιχαήλ Αγγέλου, ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα 
της παγκόσμιας ζωγραφικής. 
 Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη εκκλησία 
της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου Πέτρου στο 
Βατικανό, χτισμένο πάνω από το σημείο ταφής του 
Αποστόλου Πέτρου. Μπορεί να χωρέσει 60.000 άτομα ενώ 
με την συνολική έκταση ολόκληρου του αρχιτεκτονικού 
συγκροτήματος αποτελεί και την μεγαλύτερη εκκλησία 
του κόσμου. Φιλοξενεί πολλά έργα τέχνης καθώς και την 
περίφημη αποκαθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ Αγγέλου.

Μόλις τελειώσουμε, με την καθοδήγηση της συνοδού μας, 
θα κάνουμε μια ωραία βόλτα στις περίφημες πλατείες της 
Ρώμης και θα έχουμε αρκετό ελεύθερο χρόνο στο κέντρο 
της πόλης. Αξιοποιήστε τον χρόνο με τον τρόπο που εσείς 
επιθυμείτε και επιστρέψτε στο ξενοδοχείο όποια ώρα 
θέλετε, άλλωστε βρίσκεται πολύ κοντά στην καρδιά της 
πόλης.

6η ΗΜΕΡΑ: ΡΩΜΗ - ΤΙΒΟΛΙ -ΒΙΛΑ 
ΕΣΤΕ - CASTEL ROMANO MALL - ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Τελευταία μας μέρα στη Ρώμη αλλά επειδή φροντίσαμε 
η πτήση να είναι το απόγευμα έχουμε χρόνο για 
μια τελευταία βόλτα ή μια προαιρετική εκδρομή στο 
πανέμορφο Τίβολι. Εκεί θα δούμε τους παγκοσμίως 
γνωστούς κήπους και τη βίλα του Καρδιναλίου Εστέ, 
που χτίστηκαν το 16ο αιώνα και διαθέτουν 100 κρήνες. 
Θα δούμε και την εξοχική κατοικία του αυτοκράτορα 
Αδριανού (2ος αιώνας μ.Χ) που διαθέτει ένα μεγάλο 
υπαίθριο μουσείο ανακατασκευών των αγαπημένων 
κτιρίων του αυτοκράτορα. Χρόνος ελεύθερος για 
φωτογραφίες. Κατά την επιστροφή μας, εφόσον ο 
χρόνος το επιτρέπει, θα επισκεφτούμε το φημισμένο 
εμπορικό κέντρο CASTEL ROMANO. 
Έχοντας γεμίσει εμπειρίες, εικόνες και νέους φίλους 
παίρνουμε το δρόμο για το αεροδρόμιο και την πτήση 
επιστροφής, δίνοντας ραντεβού σε ένα επόμενο υπέροχο 
ταξίδι!



Περιλαμβάνει:

• Aεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της RY-
ANAIR 

• Αποσκευές : 1 προσωπικό αντικείμενο (40x20x-
25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ (55x40x20cm) ανά 
άτομο

• Διαμονή για 3 διαν/σεις στη Νάπολη στο Palazzo 
Salgar 4* και 2 διαν/σεις στη Ρώμη στο Bettoja 
Massimo d’Azeglio. 

• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
• Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο 

σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Κόστος εισόδου με ξενάγηση στα μουσεία 

Βατικανού, εξασφαλισμένη προκράτηση, γρήγορη 
πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή 

• Συνοδός εκδρομής 
• Ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν περιλαμβάνει: 

• εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα, δημοτικοί 
φόροι πόλεων και προαιρετικές δραστηριότητες

COSTIERA AMALFITANA - ΚΑΠΡΙ - ΡΩΜΗ 
6 ημέρες

Αναχώρηση Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Τιμή σε 
Δίκλινο

Τιμή 
Παιδιού 

Τιμή 
Μονόκλ. Πτήσεις 

16, 23, 30 
Ιουλίου

6 
Αυγούστου

10 
Σεπτεμβρίου 

ΝΑΠΟΛΗ
PALAZZO SALGAR 4*

Κεντρικό - Via Nuova Marina

 ΡΩΜΗ
BETTOJA MASSIMO D’ AZEGLIO
Κεντρικός Σταθμός Termini / Via Cavour 

535 370 750

RYANAIR

ΘΕΣ - ΝΑΠΟΛΗ 09.30 
- 09.55

ΡΩΜΗ - ΘΕΣ 18.05-
20.45

Σύνολο φόρων 145€


