
Πάσχα στην Αιώνια Πόλη - Πρόγραµµα (5 µέρες)  
 
Ηµέρα 1 Αθήνα-Ρώµη (Rome by night) 

 

Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και αναχώρηση για Ρώµη. Άφιξη, 

µεταφορά και τακτοποίηση σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* και χρόνος 

στην διάθεσή σας για την πρώτη γνωριµία µε το κέντρο της «Αιώνιας 

Πόλης». Περπατήστε στους εµπορικούς δρόµους της Ρώµης οι οποίοι 

είναι γεµάτοι µε µερικά από τα πιο σικ καταστήµατα και µπουτίκ 

µόδας κορυφαίων σχεδιαστών, µε κυριότερες την Via V. Veneto, τη 

Via Sistina και τις οδούς Via Condotti (την Πέµπτη λεωφόρο της 

Ρώµης) και την Via del Babuino στην οποία η ανάµειξη προϊόντων 

υψηλής µόδας και αντικών την καθιστά από τις πιο κοµψές οδούς της 

Ρώµης. Προαιρετικά το βράδυ µπορείτε να συµµετάσχετε στο ROME 

BY NIGHT, µία τρίωρη νυχτερινή περιήγηση στη Ρώµη, για να 

ζήσετε την µαγεία της πόλης υπό το φως των άστρων (κόστος 

συµµετοχής 25€, για συµµετοχή 7-8 ατόµων). 

Ηµέρα 2 Ρώµη (ξενάγηση πόλης - Βατικανό)  

 

Πρωινή ξενάγηση στην Ρώµη όπου θα µεταφερθούµε στο κέντρο της 

πόλης, παίρνοντας µια πρώτη γεύση της πόλης-µουσείο από τα τείχη 

του Μάρκου Αυρήλιου που θα δούµε στην διαδροµή µας. Θα 

ξεναγηθούµε στα σηµαντικότερα αξιοθέατα της πόλης ξεκινώντας 

από την εκκλησία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Θα δούµε την 

πλατεία που σχεδίασε ο Μπερνίνι, το µπαλκόνι που ο Πάπας ευλογεί 

τους πιστούς, την πλατεία Βενετίας, το Παλάτσο Βιτοριάνο που είναι 

και ο άγνωστος στρατιώτης της Ιταλίας, το Παλάτσο Βενέτσια, το 

µπαλκόνι της Λετίτσια, µητέρας του Ναπολέων Βοναπάρτη. Θα 

περάσουµε κάτω από το Καπιτώλιο, µέσα από το δρόµο των 

Ρωµαϊκών αγορών, τον ιππόδροµο, τον λόφο του Παλατίνου, τις 

θέρµες του αυτοκράτορα Καρακάλα, την αψίδα του Μεγάλου 

Κωνσταντίνου και ολοκληρώνουµε την ξενάγηση µας µε το 

Κολοσσαίο. H ξενάγηση στα µουσεία του Βατικανού είναι 

προαιρετική και πραγµατοποιείται κατόπιν συνεννοήσεως µε τον 

ξεναγό µας. Για το βράδυ σας προτείνουµε να παρακολουθήσετε µία 

παράσταση των «Orchestra I Virtuosi dell'opera di Roma» και δείτε 

διάσηµες όπερες στον τόπο όπου δηµιουργήθηκαν! Κρατήσεις και 

εκδόσεις εισιτηρίων από το γραφείο µας. 

Ηµέρα 3 Ρώµη (Φλωρεντία - Castel Romano - Κατακόµβες / Τίβολι) 

 

Πρωϊνό, και η µέρα ελεύθερη. Προαιρετικά µπορείτε να επιλέξετε 

ολοήµερη εκδροµή στη Φλωρεντία. Επίσης, προαιρετικά µπορείτε να 

επισκεφθείτε το Castel Romano Outlet Designer. Τέλος σας 

προτείνουµε µία εκδροµή στο Τίβολι, αυτοκρατορικό ανάκτορο του 

Αδριανού. 

Ηµέρα 4 Ρώµη ελεύθερη µέρα 

 Πρωινό και µέρα ελεύθερη 

Ηµέρα 5 Ρώµη - Αθήνα 

 
Χρόνος ελεύθερος µέχρι την ώρα της µεταφοράς στο αεροδρόµιο για 

την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.  

 


