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Η Ιταλία είναι ο ιδανικός τουριστικός προορισμός  για να αφεθεί και να παρασυρθεί κάποιος από 
την ομορφιά, την αρμονία, την αισθητική, την ιστορία, την τέχνη, τη   φύση και τη γαστρονομία. 
Εδώ υπάρχουν κάποιες από τις ομορφότερες και  γοητευτικότερες πόλεις του κόσμου, που στην 
πορεία τους δημιούργησαν και κληρονόμησαν μια απίστευτη πολιτιστική κληρονομιά. Χωρίς να 
είναι οι μόνες, η Ρώμη, η Φλωρεντία και η Βενετία, είναι στην κορυφή μιας μεγάλης λίστας, με 

πολλές άλλες ακόμα πόλεις της Τέχνης. 
Γενναιόδωρη και η φύση με τη χώρα, με τα μικρά και μεγάλα νησιά, με τις Άλπεις και τα Απέννινα, 

με τα ποτάμια και τις λίμνες, με τους λόφους και τις κοιλάδες και τέλος με  διάσημα και 
εντυπωσιακά  ηφαίστεια, όπως ο Βεζούβιος και η Αίτνα. 

Σε ό, τι έχει να κάνει με την γαστρονομία, είναι η Ιταλία που μας γνώρισε την πίτσα, τα σπαγγέτι, 
την παρμεζάνα, τη μοτσαρέλα, το προσούτο, τον εσπρέσο, τον καπουτσίνο, το παγωτό, το 

τιραμισού ... Και ακόμα μόδα, μουσική, υπέροχα αυτοκίνητα και τόσα άλλα.  Να γιατί ένα ταξίδι 
στην Ιταλία, μένει αξέχαστο  και δεν απογοητεύει ποτέ! 
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1η Ημέρα: Δευτέρα 24 Απριλίου 2023  
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) / ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ 
 
Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη  
Κατόπιν Ζήτησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. 
 
Αναχώρηση από Αθήνα  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 08.45 και πτήση για Ρώμη 
με τη Sky Express (GQ820) στις 10.55. Άφιξη στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης 
στις 12.00 (ώρα τοπική). 

 
Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στο κέντρο της Αιώνιας πόλης. Θα 
ξεκινήσουμε τη γνωριμία της, από το αμφιθέατρο των Φλάβιων, δηλαδή το διάσημο 
Κολοσσαίο. Το τεράστιο μέγεθος του, η επιβλητική παρουσία του, καθώς και η 
ιστορία του, είναι αδιάψευστη μαρτυρία του μεγαλείου, αλλά και της βαρβαρότητας 
της αρχαίας Ρώμης. Δίπλα του βρίσκεται και η μεγάλη θριαμβική Αψίδα, που είναι 
αφιερωμένη στη δόξα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. 
  
Συνεχίζουμε διασχίζοντας την οδό των αυτοκρατορικών αγορών, με κατεύθυνση τον 
λόφο του Καπιτωλίου. Σε αυτή τη διαδρομή, βλέποντας τα σημερινά ερείπια των 
ρωμαϊκών και αυτοκρατορικών αγορών, μπορούμε να γνωρίσουμε το εμπορικό, 
διοικητικό, πολιτικό αλλά και θρησκευτικό κέντρο της αρχαίας Ρώμης. Πάνω απ' τον 
λόφο του Καπιτωλίου, είναι εξαιρετική η θέα προς την ρωμαϊκή αγορά και 
αριστουργηματική η πλατεία σε σχήμα τραπεζίου. Πλαισιώνεται από κτήρια 
μοναδικά όπως το Δημαρχείο, τα δύο κτήρια των Μουσείων του Καπιτωλίου και τη 
μεγάλη σκάλα. Στο κέντρο, δεσπόζει το έφιππο άγαλμα του Μάρκου Αυρηλίου 
(πιστό αντίγραφο). Η ομορφιά της πλατείας οφείλεται στον σχεδιασμό και στις 
δημιουργικές παρεμβάσεις της μεγαλοφυΐας του μοναδικού Μιχαήλ Αγγέλου.  
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Πολύ κοντά βρίσκεται και η κεντρική κομβική πλατεία της Ρώμης, η Πιάτσα 
Βενέτσια. Παίρνει το όνομά της από το βενετσιάνικο μέγαρο του 15ου αιώνα που 
υπάρχει σ' αυτήν. Στην πλατεία βρίσκεται και το  εντυπωσιακό μαρμάρινο Μνημείο 
της Πατρίδας ή Βιττοριάνο, αφιερωμένο στην Ένωση της Ιταλίας και στον πρώτο της 
βασιλιά, τον Βίκτωρα Εμμανουήλ τον Β’.  

 
Συνεχίζοντας μέσα από λιθόστρωτα στενά, φθάνουμε  στο διασημότερο σιντριβάνι 
της Ρώμης, τη θεαματική Φοντάνα ντι Τρέβι. Ένα κέρμα, μια ευχή και πολλές 
φωτογραφίες για ενθύμιο. Κατόπιν, διασχίζοντας κάθετα την βία ντελ Κόρσο - 
κεντρικός εμπορικός δρόμος της πόλης- συναντάμε την Πιάτσα Κολόνα, με τη 
θριαμβική Στήλη προς τιμήν του Μάρκου Αυρηλίου και το  μέγαρο Κίτζι, έδρα 
σήμερα του εκάστοτε Ιταλού πρωθυπουργού.  
 
Εκεί κοντά  και η Πιάτσα ντι Πιέτρα, με τα απομεινάρια από τον ναό του 
αυτοκράτορα  Αδριανού. Λίγο πιο κάτω, τα στενά μας οδηγούν στην Πιάτσα Ροτόντα 
και στο υπέροχο Πάνθεον, ένα από τα ομορφότερα και καλύτερα διατηρημένα 
ρωμαϊκά μνημεία. Ακολουθεί μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση δωματίων. 
Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο. Αργά το απόγευμα-βραδάκι, όσοι επιθυμούν 
μπορούν να ακολουθήσουν τον συνοδό, για μια έξοδο - επίσκεψη σε κάποια 
όμορφη βραδινή γωνιά της πόλης. Διανυκτέρευση.  
     
Σημείωση: Προτεινόμενα  τυπικά ρωμαϊκά  πιάτα : Μπουκατίνι αλ’ αματριτσιάνα, 
σπαγγέτι καρμπονάρα, ριγκατόνι αλα γκρίτσια (ορφανή από αυγό καρμπονάρα), 
τοναρέλι κάτσιο ε πέπε (φρέσκα ζυμαρικά με σάλτσα λειωμένου πρόβειου τυριού 
και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι), κόντα αλά βατσινάρα (βοδινή ουρά σε κόκκινη 
σάλτσα), σαλτιμπόκα αλά ρομάνα (λεπτή μοσχαρίσια μπριζόλα με προσούτο), 
καρτσιόφι αλά τζιουντία (τηγανιτές αγκινάρες). Τοπικό κρασί από Φρασκάτι ή από 
Καστέλι Ρομάνι. 
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2η Hμέρα: Τρίτη 25 Απριλίου 2023  
ΡΩΜΗ / ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ    

 
Πρωινό, στο ξενοδοχείο και αναχώρηση  για την πόλη -  κράτος του Βατικανού. 
Σήμερα θα ξεναγηθούμε στα περίφημα Μουσεία του, τα οποία περιλαμβάνουν 
ανάμεσα στ’ άλλα, εξαιρετικές και πλούσιες συλλογές αρχαίων και αναγεννησιακών 
έργων τέχνης.  
 
Διασχίζοντας τις στοές  με τα αγάλματα, με τους χάρτες και τους εντυπωσιακούς 
τοιχοτάπητες αλλά και τις αίθουσες με τις νωπογραφίες του θεϊκού ζωγράφου 
Ραφαήλ, θα οδηγηθούμε στο τέλος, στο ιδιωτικό παρεκκλήσι των παπών, την 
περίφημη ‘Καπέλα Σιξτίνα’. Μένουμε άναυδοι και είναι χωρίς όρια ο θαυμασμός 
μας, μπροστά στα αριστουργήματα της ανυπέρβλητης ‘’Δημιουργίας’’ και της 
τρομερής ‘’Τελικής Κρίσης’’, έργα του ιδιοφυή και πολυτάλαντου, Μιχαήλ Αγγέλου.  
 
Από εκεί θα περάσουμε στη μεγαλόπρεπη τρίκλιτη, πατριαρχική βασιλική του Αγίου 
Πέτρου.  Πρωτοχτίστηκε από τον Μ. Κωνσταντίνο, στον τόπο μαρτυρίας και  πάνω 
από τον τάφο του Απόστολου. Στο εσωτερικό της θα θαυμάσουμε ανάμεσα στα 
άλλα, την ‘Πιετά’ του Μιχαήλ Αγγέλου, ένα από τα σπουδαιότερα έργα τέχνης όλων 
των εποχών,  το μεγάλο Κιβώριο του Μπερνίνι, το μπρούτζινο άγαλμα του 
Απόστολου και τα εντυπωσιακά  παρεκκλήσια, με την πλούσια πολύχρωμη 
διακόσμηση, από μάρμαρα, ψηφιδωτά και αγάλματα.  
 
Βγαίνοντας από την εκκλησία, θα βρεθούμε στην τεράστια και εντυπωσιακή 
πλατεία, η οποία περιβάλλεται υπό μορφήν αγκάλης, από  τετραπλή κιονοστοιχία,  
έργο του μεγάλου μαέστρου της τέχνης του μπαρόκ, Τζιανλορέντζο Μπερνίνι. Η  
στέγη της, είναι στολισμένη με πολλά αγάλματα Αγίων, ενώ η ίδια η πλατεία 
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κοσμείται ακόμα,  από δύο συμμετρικά σιντριβάνια και από τον μεγάλο αιγυπτιακό 
οβελίσκο. 
 
Κατά την παραμονή μας στην πόλη, δεν θα παραλείψουμε βέβαια να επισκεφθούμε 
και τις πανέμορφες πλατείες Πιάτσα Ναβόνα με το εντυπωσιακό σιντριβάνι των 
τεσσάρων Ποταμών και την Πιάτσα ντι Σπάνια  με τα περίφημα Ισπανικά Σκαλιά.  
Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 
 
3η Ημέρα:  Τετάρτη 26 Απριλίου 2023    
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 

 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Αναγέννησης, την υπέροχη  
Φλωρεντία. Στην  ξενάγηση, θα θαυμάσουμε στο θρησκευτικό κέντρο της πόλης, το 
Βαπτιστήριο  του Αγίου Ιωάννη με την ξακουστή Πύλη του Παραδείσου, τον 
καθεδρικό ναό Σάντα Μαρία ντελ Φιόρε με τον περίφημο  τρούλο του 
Μπρουνελέσκι και βέβαια,  το πιο κομψό καμπαναριό της Ιταλίας,   δημιουργία του 
‘’μαέστρου’’ Τζιότο. Συνεχίζουμε με την κεντρική πλατεία Ρεπούμπλικα, εδώ όπου 
βρίσκονται και κάποια από τα ιστορικά καφέ της πόλης.  
 
Η κοντινή  πλατεία Πιάτσα ντέλα Σινιορία, είναι και σήμερα όπως και στο παρελθόν, 
το πολιτικό κέντρο της πόλης. Στο ιστορικό γοτθικό Παλάτσο Βέκιο, κάποτε κέντρο 
εξουσίας, σήμερα  στεγάζεται το Δημαρχείο.  Η πλατεία περιστοιχίζεται  από μέγαρα 
εποχής, από τη στοά του Ορκάνια, ενώ φιλοξενεί και το μεγάλο σιντριβάνι με το 
άγαλμα του Ποσειδώνα. Υπάρχουν ακόμα  και την  κοσμούν, διάφορα  αυθεντικά 
ρωμαϊκά και αναγεννησιακά αγάλματα, με αποτέλεσμα  να θεωρείται και να είναι,   
ένα υπέροχο ανοικτό  μουσείο. 
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Δίπλα ακριβώς, είναι και τα παλιά γραφεία διοίκησης, τα  περίφημα Ουφίτσι. 
Σήμερα φιλοξενούν την ξακουστή Πινακοθήκη, με  αριστουργήματα της 
Αναγέννησης. Λίγα μέτρα πιο κάτω συναντάμε τον ποταμό Άρνο. Διασχίζει και 
χωρίζει την πόλη στα δύο και μαζί με την πολυφωτογραφημένη γέφυρα του  Πόντε 
Βέκιο, τη στολίζουν και την ομορφαίνουν  με μαγευτικό τρόπο.   

 
Για να γνωρίσετε την πόλη καλύτερα, σας προτείνουμε  στον ελεύθερο χρόνο να 
επισκεφθείτε κάποιο από τα πολλά μουσεία η εκκλησίες, μια βόλτα  στα 
καταστήματα, έναν καφέ η μια σοκολάτα ρόφημα στα ιστορικά της καφέ. Να μην 
παραλείψετε και το υπαίθριο παζάρι του Σαν Λορέντζο με τα δερμάτινα.  
 
Εκεί κοντά είναι και  η  κλειστή αγορά τροφίμων Μερκάτο Τσεντράλε,  με  τα τοπικά 
προϊόντα αλλά και με τις πολλές δυνατότητες φαγητού  που έχει, ιδιαίτερα στον 
πάνω όροφο, ή και έξω από αυτήν. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση 
δωματίων. Διανυκτέρευση. 
 
Σημείωση: Μερικά τυπικά πιάτα της cucina povera της Φλωρεντίας, που είναι 
βέβαια απλή, αλλά και πολύ γευστική. Ριμπολίτα (σούπα με πολλά λαχανικά), 
τζούπα ντι φατζιόλι (φασολάδα), παπαρδέλες με ραγού αγριογούρουνου, νιόκι αλ 
ταρτούφο(τρούφα), κροστίνι αλ φέγκατο (φέτες ανάλατου ψωμιού με πάνω πατέ 
συκωτιού από μοσχάρι, κοτόπουλου, χήνας η πάπιας, με βότανα).  
 
Μπιστέκα Φιορεντίνα (Το τοπ της πόλης στα κρέατα. Μεγάλες και χοντρές βοδινές, 
σιτεμένες  μπριζόλες, που ψήνονται ελάχιστα για να είναι τρυφερές), λαμπρεντότο 
(μοσχαρίσιος πατσάς με αρωματικά βότανα και κατά βούληση καυτερό πιπέρι που 
μπαίνει και σε σάντουιτς), σκιατσιάτα (είδος φοκάτσιας που γίνεται σάντουιτς). Για 
κρασί ασφαλώς κάποιο κόκκινο Κιάντι. 
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4η Ημέρα: Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 
ΒΕΝΕΤΙΑ – ΜΕΣΤΡΕ 
 
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για την ξακουστή Βενετία.  Περνώντας με το 
πούλμαν  τη γέφυρα της Ελευθερίας, φτάνουμε στο νησί-πάρκινγκ απ’ όπου θα 
πάρουμε το καραβάκι, με το οποίο διασχίζοντας  τα νερά της λιμνοθάλασσας (μισή 
ώρα περίπου), θα προσεγγίσουμε   το νησιώτικο σύμπλεγμα,  πάνω στο οποίο έχει 
χτιστεί  η  πόλη.  

 
Η Βενετία αποτελείται από  118 νησιά, που τα χωρίζουν περίπου 180 κανάλια και τα 
ενώνουν - όχι όλα - πάνω από 400 γέφυρες. Πάνω σε αυτά συναντάμε 600 και πλέον 
διατηρημένα πηγάδια,   150 εκκλησίες και άλλα τόσα καμπαναριά, εκατοντάδες 
πλακόστρωτα στενά, μικρές ή μεγαλύτερες πλατείες και  πολλά υπέροχα μέγαρα 
ιδιωτικά ή δημόσια.  
 
Στην περιήγησή μας θα επισκεφθούμε την περιοχή όπου βρίσκεται η Ορθόδοξη 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, το Ινστιτούτο Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Σπουδών, καθώς και το κανάλι αλλά και η γέφυρα των Ελλήνων. 
Η  εκκλησία του Αγίου Γεωργίου  είναι από το 1991 έδρα της Ιεράς  Μητρόπολης 
Ιταλίας και Μελίτης. Στο εσωτερικό της μονόκλιτης μετά τρούλου βασιλικής, 
συναντάμε εξαιρετικά έργα μεταβυζαντινής ζωγραφικής, δημιουργίες του 
σπουδαίου ζωγράφου της Κρητικής σχολής, Μιχαήλ Δαμασκηνού.  
 
Περπατώντας στα όμορφα βενετσιάνικα καλντερίμια, περνώντας γραφικά στενά, 
μικρές πλατείες και γέφυρες, θα βρεθούμε απέναντι από την  ξακουστή και 
πολυφωτογραφημένη γέφυρα των Στεναγμών. Εκεί κοντά είναι και η μικρή πλατεία 
Πιατσέτα. Εδώ  βρίσκεται το υπέροχο Παλάτι των Δόγηδων, η ξακουστή Μαρκιανή 
Βιβλιοθήκη και οι δύο κολόνες που φέρουν στην κορυφή τους τα αγάλματα των   
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Αγίων Θεοδώρου και Μάρκου, που είναι οι  προστάτες της πόλης. Αμέσως μετά, 
μπαίνουμε στην περίφημη πλατεία του Αγίου Μάρκου, το ομορφότερο σαλόνι της 
Ευρώπης, κατά τον Ναπολέοντα.      
 
Στολίδια της πλατείας, η ομώνυμη  βυζαντινή  εκκλησία με τις γοτθικές επιρροές και 
την πλούσια διακόσμηση σε ψηφιδωτά, το  πανύψηλο καμπαναριό, ο  Πύργος του 
Ρολογιού με τη γεωκεντρική απεικόνιση του ηλιακού μας συστήματος και τα κτήρια 
των Επιτρόπων με τις μακρές εμπορικές στοές τους. Κάτω από αυτές φιλοξενούνται 
και τα διάσημα ιστορικά  καφέ της πόλης, το Quadri, το Lavena και το Florian, τα 
οποία προσφέρουν και ζωντανή μουσική,  με επιπλέον όμως χρέωση στο 
λογαριασμό.    
 
Συνεχίζουμε διασχίζοντας τις mercerie 
(εμπορικοί δρόμοι), για να οδηγηθούμε 
στο παλιό εμπορικό κέντρο της πόλης, το 
ονομαστό Ριάλτο και την εντυπωσιακή 
πέτρινη γέφυρα. Χτίστηκε  για να ενώσει 
τις όχθες του Μεγάλου Καναλιού. Στις 
αμέτρητες μαγικές εικόνες της πόλης, να 
προσθέσουμε τις  γόνδολες που 
κινούνται αθόρυβα μέσα στα κανάλια, 
προσθέτοντας ομορφιά και μαγεία, σε 
μια πόλη, που έτσι κι αλλιώς είναι 
πανέμορφη και ονειρεμένη.  
 
Χρόνος ελεύθερος. Προτείνουμε μια 
επίσκεψη για δωρεάν επίδειξη, σε 
κάποιο από τα ελάχιστα εναπομείναντα, 
εντός της πόλης, εργαστήρια 
δημιουργίας φυσητού γυαλιού 
Μουράνο. Αργά το απόγευμα  αναχωρούμε με το βαπορέτο  για το πάρκινγκ και από 
εκεί με το πούλμαν για το ξενοδοχείο στο Μέστρε. Διανυκτέρευση. 
 
Σημείωση: Τυπικά πιάτα της Βενετίας: Μπίγκολι με σάλτσα (ζυμαρικά μακριά, τύπου 
σπαγγέτι με κρεμμύδι και παστές σαρδέλες), φέγκατο αλα Βενετσιάνα (συκώτι με 
λευκά κρεμμύδια), φρίτο μίστο (τηγανιτά θαλασσινά), σάρδε ιν σαόρ 
(μαριναρισμένες σε ξίδι και κρεμμύδι σαρδέλες που τηγανίζονται, μαζί με σάλτσα 
από σταφίδες και κουκουνάρι), ρίζι ε μπίζι (ριζότο με αρακά), ρίζι αλί σπαράζι (με 
σπαράγγια). Επίσης μπακαλά μαντεκάτο κον πολέντα (μους μπακαλιάρου με 
αρωματικά και λάδι), λασανιέτε αλ νέρο ντι σέπια (ζυμαρικά με μελάνι σουπιάς), 
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τσικέτι(όπως τα ισπανικά τάπας) και τραμετζίνι (τριγωνικά ψωμάκια του τοστ με 
διάφορα). Σε γλυκά φρίτολε ντόλτσι, (λουκουμάδες με ή χωρίς γέμιση κρέμας, με 
κουκουνάρι και ζάχαρη), διάφορα μπισκότα και σε ποτό κάποιο σπριτζ αντ άπερολ ή 
σπριτζ καμπάρι, ένα προσέκο, ένα μπελίνι ή ένα ποτήρι κρασί του Βένετο (Αμαρόνε 
ντι Βαλπολιτσέλα το κορυφαίο, μερλό, Ρετσιότο ντι Σοάβε, πινό γκρίτζιο). 
 
5η Ημέρα:  Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 
ΒΕΡΟΝΑ – ΣΙΡΜΙΟΝΕ – ΜΙΛΑΝΟ 

 
Μετά το πρόγευμα ξεκινάμε για την Βερόνα, την πόλη του Ρωμαίου και της 
Ιουλιέτας. Το σύμβολο της πόλης είναι η διάσημη Αρένα, το ρωμαϊκό αμφιθέατρο 
που εδώ και αρκετές δεκαετίες λειτουργεί τους θερινούς μήνες, ως η μεγαλύτερη 
ανοιχτή λυρική σκηνή του κόσμου, προσελκύοντας χιλιάδες θεατές από παντού. 
Βρίσκεται στη μεγάλη και όμορφη πλατεία Μπρα, την οποία στολίζουν τείχη, πύλες, 
αγάλματα, κτήρια μεσαιωνικά, αναγεννησιακά, αλλά και νεοκλασικά, όπως αυτό 
που φιλοξενεί το Δημαρχείο.  
 
Στην καρδιά  της παλιάς πόλης,  συναντάμε τις κεντρικές μεσαιωνικές πλατείες,  
Πιάτσα ντέλε Έρμπε και  Πιάτσα ντέι Σινιόρι. Με την αρμονία και την αισθητική που 
τους προσδίνουν τα μεσαιωνικά αλλά και αναγεννησιακά δημόσια και ιδιωτικά 
κτήρια, τα αγάλματα, οι αψίδες και οι κρεμαστοί τάφοι των μελών της παλιάς 
αρχοντικής οικογένειας των Ντέλα Σκάλα, φαίνονται σαν να  είναι σκηνογραφημένες 
από κάποιον σπουδαίο καλλιτέχνη. Εκεί κοντά είναι και το σπίτι της Ιουλιέτας, με 
την μικρή εσωτερική αυλή, το μπρούτζινο άγαλμά της και το διάσημο μπαλκόνι.  
 
Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια μετάβαση στο πανέμορφο Σιρμιόνε,  μικρή 
παραλίμνια πόλη της λίμνης Γκάρντας, το γλυκό Σίρμιο  όπως το αποκαλούσαν οι 
Ρωμαίοι. Μια στενή λωρίδα γης σαν πασαρέλα, μπαίνει στη νότια πλευρά της λίμνης 
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για 3-4 χιλιόμετρα και στην άκρη της είναι χτισμένο το μεσαιωνικό, πολύχρωμο και 
γραφικό χωριό, που για κάποια χρόνια υπήρξε το καταφύγιο της Μαρίας Κάλλας.  
Το πάρκο, τα θερμά λουτρά, τα απομεινάρια της ρωμαϊκής  έπαυλης, το ιστορικό 
κέντρο με τις πλατείες που «βλέπουν» στη λίμνη, τα πολύχρωμα λουλούδια και τα 
στενά ρομαντικά δρομάκια, καθώς και το  πανέμορφο κάστρο των Ντέλα Σκάλα, 
ολοκληρώνουν την εξαιρετική ατμόσφαιρα αυτής της γοητευτικής πόλης.   Μετά την 
παραμονή μας στον ευχάριστο αυτό τόπο, συνεχίζουμε για  Μιλάνο και για το 
ξενοδοχείο. Άφιξη, τακτοποίηση και διανυκτέρευση.  
 
Σημείωση: Τυπικά πιάτα Μιλάνο. Ριζότο αλα μιλανέζε(με σαφράν), κοτολέτα αλα 
μιλανέζε (σνίτσελ), οσομπούκο αλα μιλανέζε(κρέας από μοσχαρίσιο πόδι που 
συνοδεύεται με ρύζι ή πολέντα), πολέντα, μινεστρόνε αλα μιλανέζε.  
 
6η Hμέρα: Σάββατο 29 Απριλίου 2023 
ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΜΟ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΛΠΕΝΣΑ – ΑΘΗΝΑ / (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

 
Πρωινό και ξεκινάμε τη γνωριμία του Μιλάνου, της οικονομικής πρωτεύουσας της 
Ιταλίας. Ένας όμορφος περίπατος που θα ξεκινήσει από το όμορφο και ισχυρό 
κάστρο της πόλης, το Καστέλο Σφορτσέσκο. Το μέγεθός του μαρτυρά τη  δύναμη και 
το μεγαλείο της πόλης,  την περίοδο κατά την οποία το Μιλάνο, ήταν ένα από τα 
ισχυρότερα δουκάτα της Ιταλίας.  
 
Συνεχίζοντας, θα βρεθούμε στην κεντρική πλατεία Πιάτσα Ντουόμο.  Παίρνει την 
ονομασία της, από τον μεγάλο καθεδρικό ναό που βρίσκεται σ’ αυτήν και κυριαρχεί 
με την εντυπωσιακή του παρουσία. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους 
χριστιανικούς ναούς στον κόσμο, για τον οποίο χρειάστηκαν πάνω από 500 χρόνια 
για να ολοκληρωθεί. Παρουσιάζει εντυπωσιακά γοτθικά  χαρακτηριστικά, αλλά έχει 
και νεοκλασικά στοιχεία στην πρόσοψη του. Στην κορυφή, στον ψηλότερο από τους 
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135 οβελούς (108,5 μέτρα), δεσπόζει το επίχρυσο άγαλμα της Μαντονίνας 
(Παναγίτσας),  στη Γέννηση της οποίας είναι αφιερωμένος ο ναός. Είναι το 
σημαντικότερο από τα περίπου 3.400 αγάλματα που έχει και τον διακοσμούν,  
εσωτερικά και εξωτερικά. Εντυπωσιάζει και το πεντάκλιτο εσωτερικό του ναού, με 
το μέγεθός του, με τα διακοσμητικά στοιχεία, με τις 52 επιβλητικές κολόνες και με 
τα πολύχρωμα βιτρό που φέρουν τα μεγάλα γοτθικά παράθυρα και ο ρόδακας.   
 
Πάνω στην πλατεία συναντάμε,  μία από τις τέσσερεις εισόδους της εντυπωσιακής 
στοάς Γκαλερία Βιτόριο Εμμανουέλε. Η στοά θεωρείται ότι είναι το λαμπερό και 
πολυτελέστατο σαλόνι της πόλης. Έχει  αρχιτεκτονικό σχήμα λατινικού σταυρού και 
είναι αφιερωμένη στον πρώτο βασιλιά του νεοσύστατου Ιταλικού κράτους. Στεγάζει 
καταστήματα, καφέ και εστιατόρια. Διασχίζοντας την, θα βρεθούμε στην πλατεία 
Πιάτσα ντέλα Σκάλα,  στο κέντρο της οποίας δεσπόζει το άγαλμα του Λεονάρδου ντα 
Βίντσι. Στη μια πλευρά της η πλατεία φιλοξενεί το ιστορικό μέγαρο Παλάτσο 
Μαρίνο, σήμερα Δημαρχείο της πόλης και απέναντι από αυτό, τον κατ’ εξοχήν ναό 
της Όπερας, την περίφημη Σκάλα του Μιλάνου. Μετά την περιήγηση, χρόνος 
ελεύθερος.  
 

Η τελευταία επίσκεψη σε 
αυτό το ταξίδι θα είναι στη 
γοητευτική πόλη του Κόμο 
και στην υπέροχη ομώνυμη 
λίμνη. Βρίσκονται 50 
χιλιόμετρα  βόρεια του 
Μιλάνου, κοντά στα σύνορα 
με την Ελβετία, σε ένα 
πανέμορφο φυσικό τοπίο.  
 
Χρόνος ελεύθερος για μια 
βόλτα στα καλαίσθητα στενά 
της πόλης, για  έναν εσπρέσο 

στην κεντρική πλατεία, μπροστά στον πέτρινο γοτθικό-αναγεννησιακό καθεδρικό 
ναό, ή ακόμα καλύτερα, με θέα στη μαγευτική λίμνη και στα τριγύρω βουνά.  
 
Πτήση επιστροφής προς Αθήνα  / (Θεσσαλονίκη) 
Το απόγευμα αναχώρηση  για το αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου. 
Τακτοποίηση εισιτηρίων και πτήση επιστροφής με τη Sky Express (GQ831) στις 
19.15, με άφιξη στην Αθήνα στις 22.40.  
Πτήση επιστροφής προς Θεσσαλονίκη Κατόπιν Ζήτησης. Παρακαλούμε 
επικοινωνήστε μαζί μας. 
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Η επίσκεψη στην Αιώνια πόλη και στο Βατικανό, θα μας δώσει τη δυνατότητα να 
γνωρίσουμε και να απολαύσουμε, μια από τις ιστορικότερες και ομορφότερες 
πόλεις του κόσμου. Ρωμαϊκό παρελθόν, μεσαίωνας & μπαρόκ, πάπες & 
καρδινάλιοι, πλατείες & σιντριβάνια, πάρκα & Τίβερης και βέβαια, τα τελευταία 
152 χρόνια πρωτεύουσα του ιταλικού κράτους…. Να γιατί «όλοι οι δρόμοι 
οδηγούν στην Αιώνια Ρώμη»… 

 
Η πρωτεύουσα της Τοσκάνης Φλωρεντία, βρίσκεται στο κέντρο της ιταλικής 
χερσονήσου και είναι η κοιτίδα της λαμπερής Αναγέννησης, αφού εδώ η Ευρώπη 
έκανε στροφή και εγκατέλειψε τον σκοτεινό Μεσαίωνα. Είναι πατρίδα του 
Δάντη, των Μεδίκων και αναρίθμητων καλλιτεχνών. Θεωρείται μία από τις 
ομορφότερες πόλεις του κόσμου και φιλοξενεί, αναρίθμητα έργα τέχνης, πολλά 
από αυτά αληθινά αριστουργήματα. 
 

Δύναμη, πλούτος, τέχνες, γράμματα και απίστευτη ομορφιά. Αυτή είναι η πόλη 
των Δόγηδων, η ξακουστή Βενετία. Για πολλούς αιώνες υπήρξε μεγάλη πολιτική, 
ναυτική, εμπορική αλλά και στρατιωτική δύναμη στη Μεσόγειο. Αλλά και ένα 
καλλιτεχνικό, πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο. Χτισμένη με ευρηματικό και 
ευφυή τρόπο, πάνω στο ασταθές έδαφος των εκατοντάδων νησίδων, μοιάζει να 
επιπλέει στα νερά της λιμνοθάλασσας. 
  

«Δεν υπάρχει κόσμος έξω από τα τείχη της Βερόνας, μονάχα καθαρτήριο, 
μαρτύριο, η ίδια η κόλαση, εξόριστος από εκεί, σημαίνει εξόριστος από τον 
κόσμο και εξορία από τον κόσμο σημαίνει θάνατος» (Σαίξπηρ, Ρωμαίος και 
Ιουλιέτα). ‘Οντως η πόλη ζει με τον μύθο των δύο νέων, που έζησαν τον πιο 
διάσημο άτυχο έρωτα όλων των εποχών. Εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι 
επισκέπτες κάθε χρόνο που πηγαίνουν με ρομαντική μελαγχολία στην πόλη, 
για να ζήσουν την ατμόσφαιρα της μέσα από τον αθάνατο σαιξπηρικό μύθο. 

   

Σιρμιόνε, ένα μοναδικό κόσμημα, στη νότια πλευρά ενός υπέροχου κάδρου που 

είναι η λίμνη της Γκάρντας,  η μεγαλύτερη των ιταλικών λιμνών. Το γλυκό Σίρμιο,  

όπως το αποκαλούσαν οι Ρωμαίοι, είναι ένα από τα ομορφότερα παραλίμνια 

χωριά που συναντάμε σε όλες τις προ-αλπικές λίμνες. Η γοητεία του, χωρίς 

αμφιβολία,  μαγεύει τον κάθε επισκέπτη. 

Tο Μιλάνο υπήρξε από το 286 έως το 402 μ.Χ., πρωτεύουσα της δυτικής 

ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ενώ σήμερα θεωρείται η οικονομική πρωτεύουσα 

της Ιταλίας. Είναι επίσης πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, της πολυπληθέστερης 

και ισχυρότερης οικονομικά περιφέρειας της Ιταλίας, αλλά και παγκόσμιο 

κέντρο της μόδας, του σχεδίου, της δημιουργικότητας και των νεωτερισμών. 

Σήμερα με γνώμονα την καινοτομία και την εξωστρέφεια, κοιτάζει με 

εμπιστοσύνη το μέλλον και προετοιμάζεται γι’ αυτό. 

Για πολλούς η λίμνη του Κόμο είναι η ομορφότερη της Ιταλίας. Κάποιοι 
μάλιστα υποστηρίζουν, όλου του κόσμου. Διάσημη για τη φυσική της ομορφιά, 
για τα γραφικά παραλίμνια χωριά, για τις αριστοκρατικές βίλες, τα πάρκα, τα 
ιδιαίτερα και ασυνήθιστα τοπία. Η αριστοκρατική ομορφιά της πόλης του 
Κόμο, δένει αρμονικά με την απαράμιλλη ομορφιά  της υπέροχης λίμνης. 
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Κρατήσεις με προκαταβολή €300 το άτομο 

***ΕΩΣ ΚΑΙ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ με ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ*** 
 
 

Τηλ. κρατήσεων γραφείο Αθηνών: 210 331 2283 & 210 331 5642 
Τηλ. κρατήσεων γραφείο Καβάλας: 2510 232 120 & 2510 231 423 

www.mariostravel.com / info@mariostravel.com 
 

 

 

 

 

 

http://www.mariostravel.com/?fbclid=IwAR0jXbI8lbLIzTkAP9phL04tRiS3p7oMNXXoahK1Fr14D-AL0VWCnUSAHgo
mailto:info@mariostravel.com
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Αεροπορικά εισιτήρια με τη Sky Express με επιστροφή.  

• Φόροι αεροδρομίων. 

• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3 και 4 Αστέρων. 

• Πρωινό σε μπουφέ  καθημερινά στα ξενοδοχεία. 

• Το βαπορέτο της Βενετίας με επιστροφή. 

• Μεταφορές με σύγχρονο κλιματιζόμενο πούλμαν. 

• Έμπειρος αρχηγός – συνοδός. 

• Τοπικός ξεναγός στη Ρώμη, στα μουσεία του Βατικανού  και στη Φλωρεντία. 

• Φόροι εισόδου λεωφορείου εντός πόλεων (check Point), Parking.   

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

• Φ.Π.Α.  
  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Εισιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, αρχαία θέατρα, εκκλησίες κτλ. 

• Γεύματα εντός και εκτός  ξενοδοχείου.  

• Ο ειδικός φόρος διαμονής city tax συνολικά €25. 

• Ότι αναφέρεται σαν προαιρετικό.   
 

ΜΟΥΣΕΙΑ 

• Μουσεία Βατικανού: €35 (εισιτήριο + προκράτηση + ακουστικά στα μουσεία + 
ακουστικά για τον Άγιο Πέτρο).  Κάτω των 6 ετών δωρεάν χωρίς ακουστικά.  

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι ενδιαφέρονται για την ξενάγηση στα μουσεία του Βατικανού, θα 
πρέπει να το δηλώσουν 15 ημέρες πριν, για την έγκαιρη προαγορά των εισιτηρίων από 
το γραφείο. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν είναι εγγυημένη η εύρεση εισιτηρίων. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Μπορείτε να ταξιδέψετε με Ταυτότητα ή Διαβατήριο. 

• Η ταυτότητα πρέπει να έχει τα στοιχεία και σε Λατινικούς χαρακτήρες. 

• Φωτοτυπία του διαβατηρίου / ταυτότητας πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο μας. 

• Στους αρχαιολογικούς χώρους, είναι πιθανόν η ξενάγηση να γίνει με  χρήση 
ακουστικών με κόστος €2. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του γκρουπ.  

• Κάποιες φορές, που φιλοξενούνται  περιοδικές εκθέσεις εντός των επισκέψιμων 
χώρων, το κόστος του εισιτήριου  ανεβαίνει €3-€5.  

• Τα ωράρια/τιμές ισχύουν ως έχουν αν και υπάρχει η πιθανότητα αλλαγής.    

• Οι κάτω των 18 ετών και όσοι είναι από 18-25 ετών να έχουν μαζί τους την 
ταυτότητά τους η το διαβατήριο, για δωρεάν η μειωμένο εισιτήριο εκεί που έχουν 
δικαίωμα (Άλλες κάρτες δωρεάν η μειωμένης εισόδου δύσκολα ισχύουν, αλλά 
όποιος έχει κάποια, ας την κρατάει μαζί του). 

• Παπούτσι για περπάτημα, νερό, καπέλο για τον ήλιο, ομπρέλα (ανάλογα την εποχή)  

• Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει, χωρίς όμως να παραληφθεί κάτι. 

• Μία εβδομάδα πριν την αναχώρηση θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για το ταξίδι. 



 2510 231 423 & 210 331 2283     WWW.MARIOSTRAVEL.COM                      

 

       
Ο συνοδός σας: κος Ιωάννης Λουκάς BA (Hons) 

Γραφείο Αθηνών - Σύμβουλος Εκδρομών & Αρχηγίες 
Ο Ιωάννης Λουκάς εργάζεται στο τμήμα σχεδιασμού και προγραμματισμού του γραφείου 

μας με έδρα την Αθήνα, με αντικείμενο τα ταξίδια και τις εκδρομές στη γειτονική μας 
Ιταλία. Έχει μεγάλη γνώση της χώρας, αφού στο παρελθόν έχει ζήσει και έχει σπουδάσει σ' 
αυτήν και μάλιστα στο ιστορικό και αρχαιολογικό τμήμα της Φιλολογικής και Φιλοσοφικής 

σχολής του πανεπιστημίου Federico ll της Νάπολης. Από το 1989 που εργάζεται ως 
τουριστικός συνοδός, επιδιώκει πάντα να ικανοποιεί τις ταξιδιωτικές προσδοκίες των 

πελατών-συνταξιδιωτών, βασιζόμενος στον επαγγελματισμό και την εμπειρία του, αλλά 
κυρίως στην καλή του διάθεση και την αγάπη γι'αυτό που κάνει. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


