
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ 

ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Με την ευθύνη του 
ταξιδιωτικού γραφείου

210 41 30 007

Η εγγραφή σας στην εκδρομή σημαίνει ότι αποδέχεστε τους γενικούς όρους συμμετοχής της εταιρείας μας του ΕΟΤ και του ΗΑΤΑ που 
υπάρχουν στις “πληροφορίες” της ιστοσελίδας μας και σε έντυπο στο γραφείο μας. Αν δεν το βρίσκετε ζητήστε να σας αποσταλεί 
ηλεκτρονικά ή να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας.

• Εισιτήρια πλοίου Πάτρα Μπάρι & Ανκόνα Πάτρα σε 
καμπίνες ΑΒ4.

• Σύγχρονο πούλμαν μαζί μας (όχι αλλαγές).
• Ξενοδοχεία 4 ****.
• 5 πρωινά.
• 5 δείπνα μενού  στο ξενοδοχείο.
• Check Point σε όλες τις πόλεις αξίας 25 €.
• Δημοτικούς φόρους που πληρώνονται στο ξενοδοχείο 

αξίας 22 €.
• Βαπορέτο στην Βενετία αξίας 15€.
• Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης  

& Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
• Αρχηγός γνώστης των περιοχών.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

• Εισόδους σε μουσεία & αρχαιολογικούς χώρους.
• Ποτά στα δείπνα.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Πληροφορίες:
Πατήρ Θεόδωρος 

Παπαγιάννης 
6974 80 75 70

Διαφορά μονόκλινου 150 €

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

690€
8-15
Μαΐου
2020

8ημέρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 
Με την εγγραφή σας φωτοτυπία ταυτότητας με λατινικούς χαρακτήρες τελευταίας έως τελευταίας 15 ετίας ή διαβατήριο σε ισχύει / 
Προκαταβολή με την εγγραφή 250 € | Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

Διαφορές καμπινών: Α4 ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ +20 | ΑΒ3 ΤΡΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ +40 | Α3 ΤΡΙΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ +50 | 
ΑΒ2 ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ +60 | Α2 ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ +70 



1η ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή 08/05/20: ΙΛΙΟΝ - ΠΑΤΡΑ 
Συγκέντρωση στο χώρο του ναού στις 10.00 και αναχώρη-
ση με πούλμαν για Πάτρα. Αφιξη. Θα επισκεφθούμε και θα 
προσκυνήσουμε τον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα που είναι και 
ο Πολιούχος. Θα έχουμε λίγο χρόνο στα αφορολόγητα του 
Τελωνείου Πατρών και εν συνεχεία επιβίβαση στο πλοίο. Τα-
κτοποίηση στις καμπίνες. Απόπλους στις 18:00 για Μπάρι.

2η ΗΜΕΡΑ: Σάββατο 09/05/20: ΜΠΑΡΙ - ΡΩΜΗ
Αφιξη στο Μπάρι στις 09:00. Άμεση αναχώρηση με προορι-
σμό την χιλιοτραγουδισμένη πρωτεύουσα της Καμπανίας, 
τη Νάπολη, μια πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις. Στην 
πανοραμική μας επίσκεψη θα δούμε την παραλία, το Καστέλ-
λο ντελ Νουόβο, το Βασιλικό Παλάτι, τη Στοά του Ουμπέρ-
του και την παλαιότερη όπερα στην Ευρώπη: το Θέατρο Σαν 
Κάρλο. Συνεχίζουμε κάνοντας μία ωραία διαδρομή για την 
Ρώμη. Αφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Δείπνο. Διαν/
ση. (HOTEL 

3η ΗΜΕΡΑ: Κυριακή 10/05/20: ΡΩΜΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ορθόδοξη εκκλησία (Ροτό-
ντα) του Αγίου Θεοδώρου. Θα παρακολουθήσουμε την Θεία 

Λειτουργία και θα αναχωρήσουμε να επισκεφτούμε και να 
προσκυνήσουμε τον Τάφο του Αποστόλου Παύλου. Συνεχί-
ζουμε να γνωρίσουμε τις κατακόμβες των πρώτων χριστια-
νών όπου πραγματικά θα αισθανθούμε δέος. Συνεχίζουμε για 
το κέντρο της Ρώμης. Η περιήγηση μας ξεκινά από το Βα-
τικανό την Βασιλική του Αγίου Πέτρου, στο Κολοσσαίο, την 
αρχαία Ρωμαική αγορά,  το Καπιτώλιο, την Πιάτσα Βενέτσια, 
Το Ρωμαικό Πάνθεον, τη Φοντάνα ντι Τρέβι, την πιάτσα ντι 
Σπάνια. Θα καταλήξουμε στην πιάτσα ντι Πόπολο, όπου βρί-
σκεται ένας από τους 12 Αιγυπτιακούς κίονες που υπάρχουν 
στην πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διαν/ση.

4η ΗΜΕΡΑ: 11/05/20: ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Πρόγευμα στις 08.00 και αναχώρηση για το κέντρο της Ρώ-
μης.Σήμερα θα έχουμε την ευκαρία μέχρι το μεσημέρι να ολο-
κληρώσουμε την περιήγηση μας στην αιώνια πόλη. Ότι δεν 
προλάβαμε την προηγούμενη που ήταν πολύ φορτωμένη θα 
τα απολαύσουμε σήμερα. Εν συνεχεία αναχωρούμε για την 
Φλωρεντία περίπου 13:00 ή 14:00 διασχίζοντας ένα πολύ 
όμορφο κομμάτι από την καρδιά της Ιταλίας. Άφιξη στο ξενο-
δοχείο. Δείπνο. Διαν/ση.

5η ΗΜΕΡΑ: Τρίτη 12/05/20: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΜΕΣΤΡΕ - 
ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για περιήγηση στη 
Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη 

της τέχνης και της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί Μνη-
μείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 
Στην περιήγησή μας θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το 
Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Κα-
θεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο 
τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως 
την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Πο-
σειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ 
Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σή-
μερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπου-
δαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη 
Πινακοθήκη Ουφίτσι, την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη 
γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και 
την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες 
της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα 
ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για 
επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή στο Παλάτσο Πίττι, 
την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Συνεχίζουμε για την Βε-
νετία. Αφιξη το βράδυ στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διαν/ση.

6η ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη 13/05/20: ΜΕΣΤΡΕ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για περιήγηση στη «Γα-
ληνοτάτη» πόλη των δόγηδων και των καναλιών, τη μοναδι-
κή Βενετία, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται 
με 410 περίπου γέφυρες. Με την άφιξη μας θα επισκεφτούμε 
τη Βενετία, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολι-

τιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Από το Τρονκέτο, μετα-
φορά με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η 
ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το 
Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και 
στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγη-
δων και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, 
όπου βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, 
αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά 
ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του 
Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο 
Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια 
κατασκευής Murano. Χρόνος ελέυθερος. Επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο. Δείπνο. Διαν/ση.

7η ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη 14/05/20: ΜΕΣΤΡΕ - ΑΝΚΟΝΑ 
Πρωινό σε πακέτο και αναχώρηση για την Ανκόνα. Καθ’ οδόν 
θα επισκεφθούμε την Ραβένα.Πανοραμική περιήγηση και άμε-
ση αναχώρηση. Αφιξη στις 12:00 στο λιμάνι. Επιβίβαση στο 
πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες. Διαν/ση εν πλω.

8η ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή 15/05/20: ΠΑΤΡΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΠΑΤΡΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ Αφιξη στην Πάτρα στις 13:30 και άμεση 
αναχώρηση για Αθήνα. Επιστροφή με ενδιάμεση στάση στις 
18:30 περίπου.

ΓΥΡΟΣ 
ΙΤΑΛΙΑΣ


