
Buongiorno Italia 8 ημέρες  
• Βενετία * Φλωρεντία * Σιένα * Ρώμη * Μουσεία Βατικανού *  

 
 

1η-2η   ημέρα: AΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΕΝ ΠΛΩ  
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το  λιμάνι επιβίβασης . Αφιξη, επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις 
καμπίνες και απόπλους. Χαρείτε την μίνι κρουαζιέρα στα νερά της  Αδριατικής και τις ανέσεις του πλοίου. 
Διανυκτέρευση εν πλώ. 
      
3η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ  
Αφιξη στο λιμάνι το πρωί και  άμεση μετάβαση στο Τρονκέττο, απ’ όπου ακολουθεί μεταφορά εξ’ ιδίων με 
το βαπορέττο στην Πιάτσα Σαν Μάρκο. Θα δούμε τον επιβλητικό Ναό του Αγίου Μάρκου, το παλάτι των 
Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού των Μαυριτανών, την Γέφυρα των Στεναγμών κ.α. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για την πόλη των Μεδίκων, την ιστορική Φλωρεντία. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο, διανυκτέρευση.   
 
4η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ  
Πρωινό και σήμερα η περιήγηση ξεκινά με την εκπληκτική όμορφη Πιάτσα ντέλα Σινιορία και την ιστορική 
πλατεία του Καθεδρικού ναού. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την Πόντε Βέκιο με τα παραδοσιακά 
χρυσοχοεία, το Παλάτσο Βέκιο, την εκκλησία Σάντα Κρότσε με τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου. 
Χρόνος ελεύθερος, για βόλτες και αγορές. Δείπνο, διανυκτέρευση. 
 
5η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΣΙΕΝΑ – ΡΩΜΗ     
Πρωινό και αναχώρηση για την Σιένα που μοιάζει να ζει ακόμα στο μεσαίωνα. Ένδεκα δρόμοι της 
συγκλίνουν προς την πανέμορφη Πιάτσα ντελ Κάμπο, την κεντρική πλατεία που πλαισιώνει αρμονικά το 
υπέροχο Δημαρχείο και θεωρείται μία από τις ωραιότερες πλατείες της Ιταλίας. Εκκλησίες μαυρισμένες 
από τον χρόνο μαρτυρούν την αλλοτινή της αίγλη. Εντυπωσιακός είναι και ο Καθεδρικός ναός  με τα 
περίτεχνα ξυλόγλυπτα και τις μοναδικές τοιχογραφίες του. Στην συνέχεια θα πάρουμε τον δρόμο για την 
Αιώνια Πόλη τη Ρώμη. Με την άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. δείπνο, 
διανυκτέρευση. 
 

6η ημέρα: ΡΩΜΗ – ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ  
Πρόγευμα και αρχίζει η πανοραμική ξενάγηση μας, που είναι πεζοπορική μέσα στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης. Θα γνωρίσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Ρώμης όπως: το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο 
σωζόμενο αρχαίο Ρωμαϊκό κτίσμα του κόσμου. Την πλατεία Βενέτσια όπου δεσπόζει το μνημείο του 
Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο του Καπιτωλίου όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την Αρχαία Ρωμαϊκή 
Αγορά, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου κ.α. Στη συνέχεια, θα μεταφερθούμε στο ανεξάρτητο 
κρατίδιο του Βατικανού, όπου βρίσκεται η Βασιλική του Αγίου Πέτρου (η μεγαλύτερη εκκλησία του 
κόσμου).Θα ξεναγηθούμε στην εκκλησία και θα δούμε την θεσπέσια κατασκευή του Μιχαήλ Άγγελου την 
περίφημη Πιετά και τον μπρούτζινο τεράστιο άμβωνα του Μπερνίνι. Στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στα 
Μουσεία του Βατικανού, όπου θα δούμε τις αίθουσες των γλυπτών, των χαλιών, των παπύρων, των 
αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε στην διάσημη Καπέλα Σιξτίνα με τις τοιχογραφίες του Ραφαήλ και του 
Μιχαήλ Αγγέλου. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος στην διάθεση σας. Περπατήστε στην κοσμοπολίτικη Βία 
Βένετο και την πολύβουη Πιάτσα Ντι Σπάνια και κάνετε μια ευχή ρίχνοντας ένα κέρμα στη φημισμένη 
Φοντάνα Ντι Τρέβι. Δείπνο, διανυκτέρευση.  
 

7η ημέρα:   ΡΩΜΗ – ΑΝΚΟΝΑ – ΕΝ ΠΛΩ  
Πρόγευμα  και αναχώρηση  για το λιμάνι  της Ανκόνας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες. 
Διανυκτέρευση εν πλώ.  
 
8η ημέρα:  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ  - ΠΑΤΡΑ -  ΑΘΗΝΑ  
Αφιξη στο λιμάνι αποβίβασης μας, και άμεση αναχώρηση για τον τελικό μας προορισμό.     
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Περιλαμβάνονται: 
 Ναυτιλιακά εισιτήρια Πάτρα-Βενετία και Αγκόνα – Πάτρα σε ΑΒ4 καμπίνες με wc/ντούζ.  
 Μετακινήσεις περιηγήσεις και ξεναγήσεις  με πολυτελή πούλμαν του γραφείου μας. 
 Τις διανυκτερεύσεις σας σε ξενοδοχεία 4*   
 Ημιδιατροφή καθημερινά (εκτός πλοίου).  
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. 
 Τοπικοί ξεναγοί στη Ρώμη και στη Φλωρεντία. 
 Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας. 
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
 ΦΠΑ  

 
Δεν περιλαμβάνονται: 
Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς – αρχαιολογικούς χώρους, πάρκα, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.  
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 
Σημείωση:  Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η 
σειρά που θα πραγματοποιηθούν. 
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