ΡΩΜΗ - ΝΑΠΟΛΗ - ΚΑΠΡΙ
Πομπηία-Αμάλφι-Ποζιτάνο-Σορέντο-Τίβολι-Βατικανό
18 Ιουλίου & 01, 08, 15 & 22 Αυγούστου 2019, 7 μέρες
1η Μέρα: Αθήνα - Ρώμη – Νάπολη
Αναχώρηση από Αθήνα για την Ρώμη. Άφιξη, παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας και αναχώρηση για την
πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη Νάπολη, πολύβουη πόλη, γεμάτη αντιθέσεις. Άφιξη και μεταφορά στο
ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα έχουμε την πρώτη μας επίσημη γνωριμία με την πόλη, που θεωρείτε και η πιο
αυθεντική. Μια πόλη γεμάτη ζωντάνια, μεσαιωνικά κτίρια, παλιές εκκλησίες και αγορές. 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. Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη. Δείπνο,
διανυκτέρευση.
2η Μέρα: Νάπολη - Πομπηία – Αμάλφι - Ποζιτάνο
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Πομπηία, που θάφτηκε από τη λάβα και τη στάχτη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ.
Στην ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε μεταξύ άλλων την Πόρτα Μαρίνα, την αρχαία αγορά, το θέατρο, τους
ναούς του Δία και του Απόλλωνα, τα λουτρά, τις πολυτελείς επαύλεις με τις περίφημες τοιχογραφίες. Στη
συνέχεια, αναχώρηση για το Αμάλφι, χτισμένο στον μυχό του ομώνυμου κόλπου στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα,
μία από τις πλέον συγκλονιστικές ακτές της Ευρώπης. Στην περιπατητική μας περιήγηση θα δούμε τα
αρχοντικά σπίτια, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα με βυζαντινά, αραβικά και γοτθικά αρχιτεκτονικά
στοιχεία. Συνεχίζουμε για το Ποζιτάνο, ένα πανέμορφο χωριό χτισμένο πάνω στις απότομες πλαγιές της
κεντρικής ακτής Αμάλφι όπου θα κάνουμε στάση για καφέ πριν την επιστροφή μας στη Νάπολη. Δείπνο και
διανυκτέρευση.
3η Μέρα: Νάπολη - Κάπρι - Σορέντο
Πρόγευμα και αναχώρηση με το καράβι για το μαγευτικό νησί Κάπρι, που με τις ρωμαϊκές επαύλεις, τα
αγάλματα, τα λουτρά, τις εκκλησίες, τις κρεμαστές σκάλες που καταλήγουν στη θάλασσα μέσα σε μια οργιώδη
και πολύχρωμη μεσογειακή βλάστηση, θυμίζει σκηνικό άλλης εποχής. Κατά την επιστροφή με το καράβι θα
κατέβουμε στο Σορέντο, όπου θα περπατήσουμε στη κεντρική Piazza Tasso, στα στενά εμπορικά δρομάκια της
παλιάς πόλης για να καταλήξουμε στο μπαλκόνι της Villa Comunale με την υπέροχη θέα στον κόλπο της
Νάπολης. Θα εντυπωσιαστούμε με τις επαύλεις στις πλαγιές του λόφου, τους μεσογειακούς κήπους, το
πολυσύχναστο κοσμοπολιτικό λιμάνι με τα πανάκριβα σκάφη και τη ζωή στη Piazza Tasso. Ελεύθερος χρόνος
και επιστροφή στη Νάπολη. Δείπνο, διανυκτέρευση
4η Μέρα: Νάπολη - Τίβολι - Ρώμη
Πρόγευμα και αναχώρηση για την «Αιώνια Πόλη» με σταθμό στο Τίβολι και την Villa D’Este, μία από τις
σημαντικότερες αναγεννησιακές βίλες στην Ιταλία, με τους περίφημους κήπους και τα 1000 σιντριβάνια. Στους
κήπους θα δούμε το σιντριβάνι του μουσικού οργάνου με τους καταρράκτες του, το σιντριβάνι της Ρώμης και
του Τίβολι που επικοινωνούν μεταξύ τους με τον διάδρομο των εκατό σιντριβανιών, το σιντριβάνι της
κουκουβάγιας και αυτό των δράκων. Άφιξη στην Ρώμη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
5η Μέρα: Ρώμη - Ξενάγηση
Πρόγευμα και ξενάγηση της «Αιώνιας Πόλης», όπου θα δούμε το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο
ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου, έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Στην
πλατεία Βενετίας, παγκόσμιο σύμβολο της «Dolce Vita», θα μας εντυπωσιάσει το μνημείο αφιερωμένο στον
Βίκτωρ Εμμανουήλ Β΄, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκετε μπροστά από τον λόφο του
Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από τους επτά ιστορικούς λόφους. Θα δούμε τη διάσημη Φοντάνα Ντι Τρέβι,
όπου μπορείτε να ρίξετε ένα νόμισμα και να κάνετε μια ευχή, που κατά την παράδοση θα μας φέρει ξανά στη
Ρώμη. Λίγο πιο πέρα θα δούμε την Πιάτσα Ντι Σπάνια, όπου γίνονται οι περίφημες επιδείξεις μόδας.
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Θα περάσουμε από την Βία Ντι Κοντότι όπου βρίσκονται όλοι οι διάσημοι Οίκοι Υψηλής Ραπτικής. Απόγευμα
ελεύθερο.
6η Μέρα: Ρώμη - Μουσεία Βατικανού
Πρόγευμα και επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού (κόστος ατομικό 28€), για να ξεναγηθούμε
στα περίφημα μουσεία του, με εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του αρχαίου κόσμου και της
Αναγέννησης, όπως το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, έργα των Τζιότο, Ραφαήλ,
Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας από τους περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των
Γεωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες με τις νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα
με τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσουμε στη μεγαλόπρεπη
Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου
Πέτρου, όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω
από τον παπικό βωμό, έργο του Μπερνίνι. Απόγευμα ελεύθερο.
7η Μέρα: Ρώμη - Καστέλι Ρομάνι - Mall - Αθήνα
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Αναχωρούμε με τις αποσκευές μας για την περιοχή Καστέλι Ρομάνι, γνωστή
για τα κρασιά της και τα γραφικά χωριά της. Στη περιοχή βρίσκονται και τα σπίτια αρκετών επώνυμων.
Συνεχίζουμε για το μεγαλύτερο mall της πόλης για ψώνια. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση της επιστροφής.
Εισιτήρια εισόδων:
Πομπηία: Ενήλικας €15 Παιδί €0 ( δωρεάν)
Τίβολι: Ενήλικας €10 Παιδί €5
Βατικανό: 28€

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

18 Ιουλίου & 01, 08, 15 & 22 Αυγούστου 2019,
7 μέρες

Ξενοδοχεία

Star Termimus 4* ή Serius 4* / Cicerone 4*

Κατ’ άτομο σε δίκλινο
Μονόκλινο
Παιδικό έως 11 ετών

639 €
799 €
609 €
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Ρώμη-Αθήνα με ALITALIA Airlines
Διαμονή με πρωινό μπουφέ σε ξενοδοχεία 4* (3 διαν/σεις στη Νάπολη στο
ξενοδοχείο Star Termimus 4* ή Serius 4* ή παρόμοιο & 3 διαν/σεις στη Ρώμη στο
ξενοδοχείο Cicerone 4* ή παρόμοιο)
Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν ως
αναλυτικό πρόγραμμα
Τρία (3) δείπνα συνολικά
Εισιτήριο πλοίου για το Κάπρι
Τοπικοί Ελληνόφωνοι ξεναγοί σε Πομπηία & Μουσεία Βατικανού
Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας
κόστος αποσκευής έως 23 κιλά
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Φόροι αεροδρομίων & check points €200 (πληρωτέα στην Αθήνα)
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
είσοδοι μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών
ποτά/αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Δημοτικός φόρος πόλεων ο οποίος καταβάλλεται απευθείας στα ξενοδοχεία
Ότι δε αναφέρεται στο πρόγραμμα ή είναι προαιρετικό
Η ροή των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα ωράρια πτήσεων και
λειτουργίας χώρων και μουσείων. Τελικό ημερήσιο πρόγραμμα με το ενημερωτικό
σας.
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