
 
 

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 

ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 

 
1η  ΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ , 24/05/17, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΕΝ ΠΛΩ (98 χλµ). 
    Συγκέντρωση  των  εκδροµέων, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση αργά το 
βράδυ για  την  Ηγουµενίτσα,  όπου  θα  πάρουµε  το  πλοίο  για  το Μπάρι ( στις 00:30 – 
25/05/17). Επιβίβαση  στο  πλοίο και τακτοποίηση  στις  καµπίνες.  ∆ιανυκτέρευση  εν  
πλω. 
 
2η  ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ, 25/05/17, ΜΠΑΡΙ – ΝΑΠΟΛΗ -  ΡΩΜΗ (482 χλµ). 
     Άφιξη στο λιµάνι του Μπάρι το πρωί.  Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για την 
πατρίδα της Σοφίας Λόρεν & του Καρούζο, τη Νάπολη. Περιήγηση στην πρωτεύουσα της 
Καµπανίας. Το ιστορικό της κέντρο περιλαµβάνεται στη λίστα µνηµείων παγκόσµιας 
κληρονοµιάς της UNESCO, µε τα ιστορικά της κτίρια, τα στενά δροµάκια και τον 
αυτοκρατορικό παραλιακό δρόµο του 18ου αιώνα. Από εκεί, συνεχίζουµε για την “Aιώνια 
πόλη”, τη Ρώµη. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. Ακολουθεί 
νυχτερινή περιήγηση της Ρώµης µε το πούλµαν, όπου θα γίνει πανοραµική ξενάγηση στη 
πόλη – σύµβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει τον κάθε επισκέπτη. Στη συνέχεια, θα 
κατευθυνθούµε στη Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώµης µε το µοναδικά φωτισµένο 
µνηµείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουµε από το µεγαλύτερο ρωµαϊκό αµφιθέατρο, το 
Κολοσσαίο και τέλος θα κάνουµε στάση στη περιοχή Trastevere, µια από τις πιο γραφικές 
και κοσµοπολίτικες γειτονιές της Ρώµης για ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη 
ποταµού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.    
 
3η   ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26/05/17, ΡΩΜΗ. 
     Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στη Ρώµη. Θα ξεκινήσουµε από το Βατικανό, 
όπου θα επισκεφθούµε την επιβλητική βασιλική του Αγίου Πέτρου. Η επόµενη στάση µας 
θα είναι στο Κολοσσαίο. Περνώντας  από την αρχαία Ρωµαϊκή  Αγορά  φτάνουµε στην 
Πιάτσα Βενέτσια ,  όπου θα δούµε το µνηµείο της πατρίδας µε τον άγνωστο στρατιώτη και 
το Παλάτσο Βενέτσια. Θα ανέβουµε στο λόφο του Καπιτωλίου και θα καταλήξουµε στην 
Πιάτσα Ναβόνα µε τα επιβλητικά µνηµεία και την πανέµορφη Φοντάνα ντι Τρέβι, όπου θα 
κάνετε τις ευχές σας. Ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά της πόλης (στη Βία 
Καβούρ, την Βία Νασιονάλε και φυσικά την πολυσυζητηµένη Βία Κοντότι). Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.  ∆ιανυκτέρευση.    
 
4η   ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 27/05/17, ΡΩΜΗ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (282 χλµ). 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση  για τη Φλωρεντία.  Ξενάγηση  στην 
πόλη. Από  τις πιο θρυλικές  πόλεις η  Φλωρεντία  µας  προσκαλεί  σήµερα να  
γνωρίσουµε  τα  αριστουργήµατά  της.  Θα  δούµε τον  Καθεδρικό  Ναό  της  Παναγίας  
των Λουλουδιών,  το Βαπτιστήριο, την  πλατεία  Ντέλλα  Σινιόρα  και  την  οµορφότερη  
γέφυρα της  πόλης  Πόντε  Βέκκιο  σηµερινό  δηµαρχείο,  την  πλατεία  της  ∆ηµοκρατίας.  
Αναχώρηση για το ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆ιανυκτέρευση.  
 
5η   ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 28/05/17, ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΑΝΚΟΝΑ (257 χλµ). 
    Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για την περιοχή του Ρίµινι. Εκεί θα 
έχουµε σχετική παραµονή για κατάθεση στεφάνων στο ελληνικό στρατιωτικό κοιµητήριο 



για τους Έλληνες πεσόντες της µάχης του 1944. Συνεχίζουµε το οδοιπορικό µας για το 
λιµάνι της Ανκόνα. Επιβίβαση  στο  πλοίο, τακτοποίηση  στις  καµπίνες και απόπλους για 
την Ηγουµενίτσα στις 16:30.  ∆ιανυκτέρευση  εν  πλω. 
 
6η   ΜΕΡΑ, ∆ΕΥΤΕΡΑ, 29/05/17,  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (98 χλµ). 
    Άφιξη στο  λιµάνι  της  Ηγουµενίτσας το πρωί. Επιβίβαση  στο  πούλµαν και  
αναχώρηση για την πόλη  µας µε έντονες εντυπώσεις  και  αναµνήσεις  από  µια  
πραγµατικά  υπέροχη  εκδροµή. 
 
 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Μεταφορά µε πολυτελές, υπερυψωµένο, κλιµατιζόµενο, άνετο, ασφαλές, πούλµαν του γραφείου 
µας, µε την πολυετή εµπειρία του οδηγού µας. 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουµενίτσα – Μπάρι και Ανκόνα – Ηγουµενίτσα, σε τετράκλινες εσωτερικές 
καµπίνες µε w/c και ντουζ. 
- ∆ύο (2) διανυκτερεύσεις στη Ρώµη και µία (1) διανυκτέρευση στη Φλωρεντία, σε επιλεγµένα 
ξενοδοχεία του γραφείου µας. 
- Τρία (3) πρωινά. 
- Αρχηγός – ξεναγός του γραφείου µας καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκδροµής. 
- Ξεναγήσεις - περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ( Π.∆ 339/11-9-96 ), σύµφωνα µε τους νόµους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 
 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
- Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους,  µουσεία και κέντρα διασκεδάσεως. 
- Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.    
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαµβάνει.  

 
   
Προσοχή !  Χρειάζεται η καινούρια αστυνοµική ταυτότητα (µε τους λατινικούς 
χαρακτήρες) ή το καινούριο σας διαβατήριο. 
  
 

 
 
 

 

                               Γραφείο Γενικού Τουρισμού        
Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 

Fax: 26510-37779 Τηλ. Οικίας: 26510-33512 

www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


