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Ένα υπέροχο ταξίδι για όσους θέλουν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ιστορία και τον 
πολιτισμό από ένα μεγάλο κομμάτι της Ιταλίας, μέσα από τις πιο αντιπροσωπευτικές της πόλεις.
η Ρώμη, με τα αμέτρητα αξιοθέατα και το ύφος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που προκαλεί δέος σε 
εκατομμύρια επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο 
η Σιένα, η πιο χαρακτηριστική Μεσαιωνική πόλη..αν για λίγο ξεχαστείς θα περιμένεις τον ιππότη να 
εμφανιστεί στην άκρη του Campo, της πανέμορφης αυτής πλατείας. 
η Φλωρεντία, η επιτομή της Αναγέννησης. Ολόκληρη η πόλη είναι ένα ανοιχτό μουσείο αυτής της 
περιόδου.
η Βενετία, μοναδική στην υφήλιο για τον χαρακτήρα της, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις  
η Padova, γεμάτη ιστορία, αξιοθέατα, γαστρονομία και κοσμοπολίτικη ζωή  
η Βερόνα, με την Αρένα και το περίφημο μπαλκόνι της Ιουλιέτας 
η Bologna, μια πόλη με καταπληκτική ενέργεια λόγω των χιλιάδων φοιτητών στο αρχαιότερο 
Πανεπιστήμιο της Ευρώπης.
 Ένα ταξίδι ειδικά σχεδιασμένο από το γραφείο μας με εργαλεία τη μεγάλη εμπειρία και κυρίως, την 
αγάπη μας γι’ αυτό τον προορισμό.

Ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί σας προσφέρουμε..

• Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα 
• Ιδανικό συνδυασμό πτήσεων με απευθείας αναχώρηση για Ρώμη και επιστροφή από Μπολόνια χωρίς 

περιττά χιλιόμετρα. 
• Ιδανικά ωράρια πτήσεων με αναχώρηση πρωί και επιστροφή βράδυ 
• Διαμονή αποκλειστικά σε ΚΕΝΤΡΙΚΑ ξενοδοχεία 4 αστέρων.
• Διαμονή και στην υπέροχη Φλωρεντία γιατί πραγματικά αξίζει!
• Μόνο στο πρόγραμμα αυτό πλήρης περιήγηση στην Βενετία με επιπλέον κρουαζιέρα στη 

λιμνοθάλασσα Βένετο 
• Νυχτερινή περιήγηση στη Βενετία γιατί τα βράδια εκεί είναι μαγικά!
• Συνοδό που ειδικεύεται σε αυτές τις ιταλικές πόλεις, καθ’όλη την διάρκεια της εκδρομής.
• Για τελευταίο αφήσαμε την εμπειρία μας σε αυτό το ταξίδι γιατί το πραγματοποιούμε από το 1988!   

Magica Italia
Rome – Siena – Firenze – Padova – 
Venezia – Verona – Bologna

1η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΑΓΙΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ - ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ - CASTEL  
SANT’ ANGELO - PIAZZA NAVONA - ROME BY 
NIGHT  
 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ¨ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ¨ στις 
11.00 και απευθείας πτήση για Ρώμη. Μετά την 
παραλαβή των αποσκευών θα επιβιβαστούμε στο 
λεωφορείο και χωρίς να χάσουμε χρόνο κατευθυνόμαστε 
για την πρώτη μας επίσκεψη στην πόλη, στην 
μεγαλύτερη εκκλησία στον κόσμο, τον Άγιο Πέτρο στο 
Βατικανό, το μικρότερο κρατίδιο παγκοσμίως και έδρα 
της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
Μέσα στον Άγιο Πέτρο, θα δούμε μεταξύ άλλων, το 
περίφημο γλυπτό του Μικελάντζελο την Πιετά, το 
Μπανταλκίνο ή «Υπόστυλο Ουρανό», τον Bernini και το 
μπρούτζινο άγαλμα του Αγ. Πέτρου του Arnolfo di Cam-
bio από τον 3ο αιώνα.

Στη συνέχεια, μέσα από τον δρόμο της Συμφιλίωσης, 
μπροστά από τον Αγ. Πέτρο, θα πάμε στο κάστρο του 
Αγίου Αγγέλου που για πολλούς είναι το ωραιότερο 
μνημείο της Ρώμης και από εκεί περνώντας από την 
γέφυρα των Αγγέλων με τα αυθεντικά αγάλματα του 
Bernini θα καταλήξουμε στην Piazza Navona, την 
ωραιότερη πλατεία της πόλης για καφέ και χαλάρωση 
πριν πάμε στο κεντρικό ξενοδοχείο μας για τακτοποίηση 
στα δωμάτια.
 Αργότερα προς το βραδάκι μπορείτε προαιρετικά να 
πάρετε μέρος σε ένα πανοραμικό γύρο πόλης με το 
λεωφορείο μας, με ξενάγηση, όπου θα δούμε και πιο 
απομακρυσμένα ενδιαφέροντα σημεία της πόλης, 
ώστε να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της 
Ρώμης, που την επόμενη θα επισκεφθούμε διεξοδικά. 
Θα καταλήξουμε στο κοσμοπολίτικο Trastevere, γεμάτο 
εστιατόρια με ιταλικές και διεθνείς γεύσεις, bar και club.

4  ιστορικές περιφέρειες 
ΛΑΤΣΙΟ, ΤΟΣΚΑΝΗ, ΒΕΝΕΤΟ, ΕΜΙΛΙΑ ΡΟΜΑΝΙΑ
7 σημαντικές πόλεις 
ΡΩΜΗ - ΣΙΕΝΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ  



2η ΗΜΕΡΑ: ΡΩΜΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - 
ΚΟΛΟΣΣΑΊΟ - PIAZZA VENEZIA - ΛΟΦΟΣ 
ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ - PANTHEON - FONTANA DI 
TREVI - VIA DEI CONDOTTI 
Πρωινό σε μπουφέ στο ξενοδοχείο και έχουμε μπροστά 
μας μια ολόκληρη μέρα αφιερωμένη στη Ρώμη. Ο μόνος 
τρόπος να τη γνωρίσουμε και να την αισθανθούμε είναι 
να την περπατήσουμε με τα πόδια, όπως κάνουν και 
οι τοπικοί άνθρωποι, κάνοντας βέβαια τις απαραίτητες 
στάσεις για καφέ και χαλάρωση.  Θα έχουμε και 
αρκετό ελεύθερο χρόνο για να νιώσουμε την πόλη, να 
φωτογραφίσουμε τα μνημεία και τις πλατείες της.
Θα δούμε το Κολοσσαίο, την πλατεία Βενετίας, την 
καρδιά της πόλης και θα ανεβούμε στο λόφο του 
Καπιτωλίου για να θαυμάσουμε από ψηλά την Ρωμαϊκή 
Αγορά.
Ακολούθως, θα κατευθυνθούμε στο Πάνθεον, τον 
αρμονικότερο ναό της Ρώμης, την εμβληματική Fon-
tana di Trevi, μνημείο αναφοράς για όλους τους 
επισκέπτες, την Piazza di Spagna όπου γίνονται κάθε 
άνοιξη οι πρώτες επιδείξεις μόδας, θα διασχίσουμε τη 
Via dei Condotti τον πιο ακριβό δρόμο της πόλης και 
θα καταλήξουμε στην Piazza Navona την ωραιότερη 
για πολλούς πλατεία.  Αξιοποιήστε τον χρόνο με τον 
τρόπο που εσείς επιθυμείτε γιατί είναι πολλά αυτά που 
μπορείς να δεις και να κάνεις σε αυτή την πόλη. Ο 
συνοδός μας ξέρει καλά τα “κατατόπια” και είναι εκεί 
για να σας προσφέρει κάθε απαραίτητη πληροφορία. Το 
ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο κέντρο, οπότε μπορείτε να 
επιστρέψετε όποια ώρα επιθυμείτε.
3η ΗΜΕΡΑ: ΡΩΜΗ - ΣΙΕΝΑ - CAMPO - 
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - DUOMO - SIGNORIA - PONTE 
VECCHIO 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο 
και αναχωρούμε νωρίς για τη Sienna, την πιο 
αντιπροσωπευτική Μεσαιωνική πόλη της Ιταλίας, με 
το περίφημο Campo, την επικλινή πλατεία σε σχήμα 
βεντάλιας.  Θα δούμε και τον υπέροχο Καθεδρικό της 
Ναό από άσπρο και μαύρο μάρμαρο, στα  γνωστά 
χρώματα της πόλης. Περιήγηση και χρόνος ελεύθερος. 
Επόμενος μας σταθμός η πόλη της Αναγέννησης η 
Φλωρεντία.
Τακτοποίηση στα δωμάτια στο κεντρικό ξενοδοχείο μας 
και κατόπιν θα συναντήσουμε την τοπική  ξεναγό μας 
για την ξενάγηση πόλης. 
Η Φλωρεντία είναι ένα ανοιχτό μουσείο της 
Αναγέννησης. Θα δούμε τη Μητρόπολη της πόλης το 
περίφημο Duomo, 3ο σε μέγεθος ναό στον κόσμο, το 
Βαπτιστήριο, τη Signoria με το Παλάτι των Μεδίκων, θα 
περάσουμε από τα Μουσεία Uffici και θα καταλήξουμε 
στην πασίγνωστη Ponte Vecchio, την παλαιότερη 
γέφυρα και μόνη διασωθείσα από την αποχώρηση 
των Γερμανών. Ακολούθως θα πάμε στην Πλατεία 
Δημοκρατίας με τα εμβληματικά καφέ GILLI και 
PASZKOWSKI. Ελεύθερος χρόνος στους κεντρικούς 
εμπορικούς δρόμους. 
4η ΗΜΕΡΑ: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - SAN LORENZO - 
PADOVA - MESTRE - VENICE BY NIGHT 
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο, θα έχουμε επιπλέον 
χρόνο στη Φλωρεντία για επίσκεψη στην φημισμένη 
αγορά SAN LORENZO. Κάντε μια τελευταία βόλτα στο 
κέντρο της πόλης και φύγαμε για Padova! Στην PA-
DOVA, θα περιηγηθούμε σε μια αρκετά όμορφη πόλη, 
γνωστή για το Πανεπιστήμιο της, το 3ο αρχαιότερο της 
Ευρώπης αλλά και για τους ναούς τα μνημεία και τις 
υπέροχες πλατείες. Το καφέ Pedrocchi και το Palazzo 
della Ragione είναι δύο μόνο από τα πολλά εμβληματικά 
κτίρια της πόλης.
Στη συνέχεια, αναχώρηση για την παρακείμενη Βενετία 
και το ξενοδοχείο μας στο MESTRE. Το ξενοδοχείο 
είναι κεντρικό, οπότε μπορείτε να δείτε την πόλη 
περπατώντας. 
Εμείς σας προτείνουμε να έρθετε μαζί μας σε μια 
προαιρετική έξοδο στην μαγική νυχτερινή Βενετία! 

Η πόλη αυτή το βράδυ είναι τελείως διαφορετική απ’ 
ότι την ημέρα, φωτισμένη με τις υπαίθριες ορχήστρες 
μπροστά στα περίφημα καφέ FLORIAN, LAVENNA και 
QUADRI που έχουν δεχθεί σχεδόν όλη τη διανόηση, στις 
τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό. Τα περισσότερα 
προγράμματα βλέπουν τη Βενετία μόνο κατά τη διάρκεια 
της ημέρας, αυτή όμως η νυχτερινή περιήγηση θα σας 
μαγέψει!
Επιστροφή γύρω στα μεσάνυχτα με το καραβάκι, στο 
ξενοδοχείο μας.
5η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΣΤΡΕ - ΒΕΝΕΤΙΑ - 
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΒΕΝΕΤΟ - BURANO -         
MURANO 
Σήμερα η μέρα μας είναι αφιερωμένη στη νοσταλγική, 
ρομαντική αλλά και μελαγχολική ενίοτε Βενετία. Στην 
πόλη των Δόγηδων, του Marco Polo, του Casanova 
και τόσων άλλων προσωπικοτήτων που σημάδεψαν 
την ιστορία της και την έκαναν γνωστή στην υφήλιο. 
Μια πόλη μοναδική για τον χαρακτήρα της, χτισμένη 
πάνω σε 118 μικρές νησίδες, που χωρίζονται μεταξύ 
τους με κανάλια και γέφυρες. Μια «πλωτή» μοναδική 
πολιτεία που με το εμπόριο και τα πλούτη της έφτασε 
να κυριαρχεί στο 1/3 του τότε γνωστού κόσμου. Στην 
περιήγηση μας, θα δούμε την Ελληνική ορθόδοξη 
Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, τη Γέφυρα των 
Στεναγμών, το Παλάτι του Δόγη, τη μικρή και μεγάλη 
πλατεία του Αγίου Μάρκου, τη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, το 
Μουσείο CORRER, τον Πύργο του Ρολογιού, τη Βασιλική 
του Αγ. Μάρκου, το Campanile, τη γέφυρα του RIALTO. 
Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να περπατήσουμε και να την 
χαρούμε.
Όσοι επιθυμείτε, μπορείτε να συμμετάσχετε το 
απόγευμα στην προαιρετική βόλτα με το καραβάκι, 
στην λιμνοθάλασσα της BENETO και στο πανέμορφο 
και ιδιαίτερο BURANO, όπου θα έχουμε περίπου 1 
ώρα και 30’ να το χαρούμε. Θα περάσουμε μπροστά 
από τους κήπους όπου γίνεται η φημισμένη BIEN-
NALE, έξω από το LIDO μπροστά από το MURANO, ένα 
νησάκι φημισμένο για τα πολύχρωμα σπίτια του σε μια 
Αιγαιοπελαγίτικη ατμόσφαιρα, όπως αναφέρουν κάποιοι 
ταξιδιωτικοί οδηγοί. Ενδιαφέρουσες και διαφορετικές 
εικόνες από αυτές της Βενετίας που θα σας χαλαρώσουν 
ευχάριστα. Επιστροφή και διανυκτέρευση.
6η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΡΟΝΑ - ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑΣ 
- BRA - ARENA - BOLOGNA - ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Ημέρα επιστροφής σήμερα αλλά έχουμε ακόμα πολλά να 
δούμε αφού φροντίσαμε η πτήση μας να είναι αργά από 
την BOLOGNA ώστε να εκμεταλλευτούμε πλήρως την 
μέρα μας.
Ξεκινάμε λοιπόν νωρίς το πρωί για την πανέμορφη 
Βερόνα, την πόλη του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. 
Χαίρεται πραγματικά κανείς να περπατά στο ιστορικό, 
πεζοδρομημένο κέντρο της πόλης που είναι χτισμένη 
στους μαιάνδρους του ποταμού Αδίγη. Θα δούμε στην 
μεγάλη πλατεία BRA, την περίφημη ARENA όπου 
κάθε χρόνο διεξάγεται ένα από τα παλαιότερα και πιο 
φημισμένα φεστιβάλ στον κόσμο. Είναι εμπειρία ζωής να 
έχει κάποιος την τύχη να παρακολουθήσει την AIDA σε 
σκηνοθεσία του FRANCO ZEFFIRELLI που παραδοσιακά 
κάνει την έναρξη των εκδηλώσεων.
Θα δούμε επίσης το σπίτι της Ιουλιέτας και τις πολύ 
όμορφες πλατείες της πόλης καθώς και τους υπόγειους 
τάφους των Scaligeri, κάτω από την δυναστεία των 
οποίων μεγαλούργησε η πόλη.  
 Μετά την περιήγηση μας, θα αναχωρήσουμε για 
την BOLOGNA. Άλλη μια καταπληκτική πόλη με ένα 
υπέροχο ιστορικό κέντρο και πολύ ενεργή λόγω των 
χιλιάδων φοιτητών αφού η BOLOGNA έχει το αρχαιότερο 
Πανεπιστήμιο  της Ευρώπης. Τα προσωνύμια “DOTTA”, 
“GRASSA”, “ROSSA” την χαρακτηρίζουν αφού σημαίνουν 
αντίστοιχα «ΠΡΟΙΚΙΣΜΈΝΗ», λόγω του Πανεπιστημίου 
της, «ΕΥΣΩΜΗ», ΤΡΟΦΑΝΤΗ», λόγω της γαστρονομικής 
παράδοσης της πόλης και «ΚΟΚΚΙΝΗ» από το χρώμα 
των στεγών των σπιτιών της και τον Προοδευτικό κατά 



παράδοση χαρακτήρα της πόλης. 
 Η κεντρική πλατεία της πόλης με τον ναό του Αγίου 
Πετρωνίου, το Δημαρχείο, την Βιβλιοθήκη και το 
Βασιλικό Παλάτι είναι εντυπωσιακή.
 Θα έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο και κατόπιν θα 
κατευθυνθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της 

επιστροφής μας.
 Κάπως έτσι συντίθεται, μέσα από’ αυτό το «οδοιπορικό» 
ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παζλ εντυπώσεων, εικόνων 
και εμπειριών που θα σας συναρπάσει και σίγουρα θα 
σας ετοιμάσει για το επόμενο ταξίδι στην MAGICA ITA-
LIA, με την φροντίδα της ομάδας μας που δημιουργεί 
ταξίδια και όμορφες αναμνήσεις για εσάς..

Περιλαμβάνει:

• Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της RY-
ANAIR 

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

• Διαμονή για 5 διαν/σεις σε κεντρικά ξενοδοχεία 4* 
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
• Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο 

σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Επίσημος τοπικός ξεναγός για ξενάγηση πόλης στη 

Φλωρεντία 
• Συνοδός εκδρομής 
• Ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν περιλαμβάνει: 

• Εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα, μεταφορά με 
βαπορέτο από και προς Βενετία (15€ ευρώ), 
δημοτικοί φόροι πόλεων (ανά άτομο Ρώμη 6€, 
Φλωρεντία 4,80€, Μέστρε 3,15€) και προαιρετικές 
δραστηριότητες

Σημειώσεις! 

1. Η σειρά του καθημερινού προγράμματος, εφόσον κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται να αλλάξει χωρίς 
καμία παράλειψη. 

2. Ελάχιστος αριθμός ατόμων για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών είναι οι 20 
συμμετέχοντες.

Προαιρετικές δραστηριότητες :

1. ROMA BY NIGHT  - TRASTEVERE : 15 ευρώ.
2. Μίνι «κρουαζιέρα» στο BURANO (3 με 3,5 ώρες) με ναυλωμένο καραβάκι 20 ευρώ.

Magica Italia 
6 ημέρες

Αναχ. Ξενοδοχείo / Τοποθεσία Τιμή
σε δίκλινο

Τιμή
Παιδιού

Tιμή 
Μονόκλ Πτήσεις 

23,30
Ιουλίου

13,23
Αυγούστου 

3
Σεπτεμβρίου

ΡΩΜΗ
BETTOJA MASSIMO D’ AZEGLIO4* 
Κεντρικός Σταθμός Termini/ViaCavour 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
FH55 GRAND MEDITERRANEO 4*
Κεντρικό - Lungarno del Tempio 44

BENETIA - MESTRE 
LEONARDO ROYAL 4*

Κεντρικό - Via Ca’ Marcello 6

495 350 710

 RYANAIR

ΘΕΣ - ΡΩΜΗ 
16:05 - 16:45

ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΘΕΣ 
20:35 - 23:30

+σύνολο φόρων 145ε ανά άτομο
 


