
 
 

5 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 

ΡΩΜΗ 

 
1η  ΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ , 24/10/18, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΕΝ ΠΛΩ (98 χλµ). 
     Συγκέντρωση των εκδροµέων στην Ακαδηµία, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση 
αργά το βράδυ για  το λιµάνι της  Ηγουµενίτσας, απ΄ όπου  θα  πάρουµε  το  πλοίο  για  
το Μπάρι (00:30 – 24/10/18). Επιβίβαση  στο  πλοίο και τακτοποίηση  στις  καµπίνες.  
∆ιανυκτέρευση  εν  πλω. 
 
2η  ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ , 25/10/18, ΜΠΑΡΙ – ΠΟΜΠΗΙΑ - ΝΑΠΟΛΗ -  ΡΩΜΗ (598 χλµ). 
     Άφιξη στο λιµάνι του Μπάρι. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για την 
Ποµπηία. Εκεί σας προτείνουµε να ξεναγηθείτε στα ερείπια της ΄΄Νεκρής Πόλης΄΄ που 
καλύφθηκε από την στάχτη του Βεζούβιου το 79 µ.Χ., θα δούµε επίσης τα Λουτρά, το Ναό 
του Απόλλωνα και της Αρτέµιδος, το σπίτι του Βέττι και το περίφηµο Φόρουµ. 
Συνεχίζουµε 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, 26/10/18, ΡΩΜΗ. 
     Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στη Ρώµη. Θα ξεκινήσουµε από το Βατικανό, 
όπου θα επισκεφθούµε την επιβλητική βασιλική του Αγίου Πέτρου η οποία είναι η 
µεγαλύτερη παπική εκκλησία, όπου στο εσωτερικό της βρίσκονται εκατοντάδες αγάλµατα 
µε αποκορύφωµα τη Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου. Η επόµενη στάση µας θα είναι στο 
Κολοσσαίο, ένα από τα πιο εντυπωσιακά κτίρια της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας και ένα από 
τα σηµαντικότερα αξιοθέατα σήµερα στην Ρώµη. 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 
από εκεί συνεχίζουµε για την πανέµορφη Φοντάνα ντι Τρέβι, όπου θα κάνετε τις ευχές 
σας, καταλήγοντας στην Πιάτσα Ναβόνα µε τα επιβλητικά µνηµεία. Ακολουθεί 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, 27/10/18,  ΡΩΜΗ - ΑΝΚΟΝΑ (320 χλµ). 
    Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το λιµάνι της Ανκόνα. Επιβίβαση  
στο πλοίο, τακτοποίηση στις καµπίνες και απόπλους για την Ηγουµενίτσα.  
∆ιανυκτέρευση  εν  πλω. 
 
 
 
 



 
 
 
5η   ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 28/10/18,  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 
 

 

 

 

** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συµµετοχή έγκαιρα και να 

συνοδεύεται µε προκαταβολή 150 ευρώ  κατά άτοµο. ∆ηλώσεις συµµετοχής 7 ηµέρες 
πριν την αναχώρηση της εκδροµής δεν θα γίνονται δεκτές από το πρακτορείο. Αυτό 

γίνεται προς όφελος των πελατών οι οποίοι είναι συνεπείς στην εγγραφή τους, έτσι ώστε 
να είναι έγκαιρη η ενηµέρωσή τους για την πραγµατοποίηση της εκδροµής. 

 
 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  

 
 
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, σε επιλεγµένο ξενοδοχείο του γραφείου µας 4****. 
- ∆ύο (2) πρωινά. 
- Τοπικοί φόροι των πόλεων. 
- Αρχηγό – ξεναγό του γραφείου µας σε 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. 
- Τοπικό ξεναγό για τους αρχαιολογικούς χώρους. 
- Ό, τι αναφέρεται ως προτεινόµενο .   
 

 
Προσοχή !  Χρειάζεται η καινούρια αστυνοµική ταυτότητα (µε τους λατινικούς 
χαρακτήρες) ή το καινούριο σας διαβατήριο. 
  
 
 
* Το πρόγραµµα ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί µε διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί τίποτα, 

προς όφελος των πελατών. 
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