
 
 

ΡΩΜΗ – ΒΑΤΙΚΑΝΟ από 259€ 
 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΟΡΤΩΝ 23, 24, 26, 30/12, 2, 4, 5/1 
 

ΜΕΡΑ 1 

 ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 

Πτήση για Ρώμη. Άφιξη, συνάντηση με τον ξεναγό μας και μεταφορά στην «Αιώνια Πόλη» 
όπου θα περιηγηθούμε πεζή. Θα ξεκινήσουμε με το επιβλητικό Κολοσσαίο. Εκεί θα 
φωτογραφήσουμε την Αψίδα του Κωνσταντίνου που χτίστηκε για να γιορτάσει τη νίκη του 
Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνου. Στη συνέχεια περπατώντας στις Ρωμαϊκές 
αγορές θα ανέβουμε στο λόφο του Καπιτωλίου, σημερινό Δημαρχείο της πόλης και θα 
κατεβούμε τα σκαλοπάτια που σχεδίασε ο Μιχαήλ Άγγελος για να βρεθούμε στη Piazza 
Venezia με το επιβλητικό Παλάτσο Βιτορριάνο, σημερινό μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. 
Ακολουθεί η φημισμένη Φοντάνα ντι Τρέβι με το εντυπωσιακό σιντριβάνι, πόλος έλξης για 
εκατομμύρια τουρίστες, και η Βία ντελ Κόρσο, ο πιο σημαντικός εμπορικός δρόμος της 
πόλης, για να φτάσουμε σε ένα από τα πιο γοητευτικά αξιοθέατα της Ρώμης, το Πάνθεον, 
ναός 2000 ετών αφιερωμένος σε όλους τους θεούς, τόσο καλοδιατηρημένο που θεωρείται 
ακόμα και σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά αρχιτεκτονικά κτίρια του Δυτικού κόσμου. Η 
περιήγηση μας ολοκληρώνεται με τη Πιάτσα Ναβόνα, μια πλατεία σε σχήμα οβάλ γεμάτη 
από υπαίθρια καφέ, εστιατόρια και πλανόδιους και θα καταλήξουμε στον ποταμό Τίβερη. 
Μπροστά από τον Άρειο Πάγο, ένα από τα μεγαλύτερα κτίρια της Ιταλίας, θα 
επιβιβαστούμε στο λεωφορείο. Στη διαδρομή θα περάσουμε από το υπέροχο κάστρο των 
Αγγέλων, μαυσωλείο του Αυτοκράτορα Ανδριανού, ένα από τα πιο όμορφα οικοδομήματα 
της αρχαιότητας. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. 

 Για το απόγευμα σας προτείνουμε επίσκεψη στη διάσημη πλατεία «Ισπανίας» και τα 
μεγαλοπρεπή Ισπανικά σκαλιά, όπου θα θαυμάσουμε τον οβελίσκο και την όμορφη 
εκκλησία αλλά και τους οίκους υψηλής ραπτικής που βρίσκονται εκεί. Από εδώ ξεκινάει η 
περίφημη Βία Κοντότι µε τα πολυτελέστατα καταστήματα των ιταλικών και των γαλλικών 
οίκων μόδας και το διάσημο ιστορικό καφέ «Γκρέκο» που λειτουργεί από το 1760. 
Διανυκτέρευση. 



ΜΕΡΑ 2 

 ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο μικρότερο κρατίδιο του κόσμου, το Βατικανό. 
Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού (δήλωση συμμετοχής με την κράτηση σας). Θα 
θαυμάσουμε τεράστιες συλλογές ανεκτίμητων έργων τέχνης και γλυπτικής με 
αποκορύφωμα την περίφημη Καπέλα Σιξτίνα. Πρόκειται για το παρεκκλήσι του 
Αποστολικού Παλατιού, όπου η διακόσμησή του αποτελεί αναφορά στο 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 στην πλατεία του Αγίου 
Πέτρου και επίσκεψη στον ομώνυμο επιβλητικό ναό, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου 
(εφόσον είναι ανοιχτή για το κοινό), όπου στο εσωτερικό της βρίσκονται εκατοντάδες 
αγάλματα με αποκορύφωμα τη Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου. Ελεύθερος χρόνος. 

 

 

ΜΕΡΑ 3 

  ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) 

Ημέρα ελεύθερη. Εναλλακτικά όσοι επιθυμείτε μπορείτε να μας ακολουθήσετε στην 
ολοήμερη εκδρομή στην πόλη που είναι συνώνυμη με την τέχνη της Αναγέννησης, τη 
Φλωρεντία (απαιτείται minimum συμμετοχή). Θα γνωρίσουμε πεζή την ιστορική πόλη, 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. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε την μποέμ συνοικία Trastevere στη Ρώμη. 

 

 

ΜΕΡΑ 4 

 ΡΩΜΗ 

Χρόνος ελεύθερος για να αποχαιρετήσετε την πόλη της Ρώμης, περπατώντας στους 
εμπορικούς δρόμους της οι οποίοι είναι γεμάτοι από σικ καταστήματα και μπουτίκ μόδας 
κορυφαίων σχεδιαστών, με κυριότερες τη Via Sistina και τις οδούς Via Condotti (την Πέμπτη 
λεωφόρο της Ρώμης) και την «κομψή» οδό Via del Babuino. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για 
την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα για όσους έχουν επιλέξει 4ήμερο πρόγραμμα. 

 



ΜΕΡΑ 5 

  ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα. 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 Αεροπορικά εισιτήρια με Αθήνα - Ρώμη - Αθήνα με πτήσεις της Sky 
Express ή ΙΤΑ 

 3, 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3*, 4* & 4*S 
 Πρωινό καθημερινά 
 Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο 
 Ελληνόφωνη πεζή ξενάγηση πόλης με υποχρεωτική χρήση ακουστικών 
 Μεταφορά προς τα μουσεία του Βατικανού 
 Ελληνόφωνη ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού και τη Βασιλική του Αγ. 

Πέτρου 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης έως 75 ετών 

 

 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 Φόροι αεροδρομίων και check points 230 € 
 Εισιτήρια εισόδων 
 Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 
 Κόστος υποχρεωτικών ακουστικών για την ξενάγηση 2,5€/άτομο και για τα 

Μουσεία Βατικανού & Βασιλική Αγ. Πέτρου 5€/άτομο 
 Εκδρομή στη Φλωρεντία από 100€/άτομο 
 Δημοτικός φόρος της Ρώμης 6€ για τα 4* ξενοδοχεία, 4€ για τα 3* 

ξενοδοχεία, την ημέρα ανά άτομο 
 Προαιρετική ασφάλεια Covid-19 25€/άτομο 
 Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο 

 

 

 

 

 Maksa Travel 
 
 Αριστείδου 15, Πειραιάς, Τηλ. 210 4100020, 210 4137489-90 

www.maksatravel.com   Email: peiraias@maksatravel.com 


