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Ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα 

αλλαγής του προγράμματος, αν οι συνθήκες το 

επιβάλλουν ή θεωρήσει, κατά την γνώμη του 

ότι αυτό είναι προς όφελος των εκδρομέων 

ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΕΡΓΕΣΤΗ-ΒΕΝΕΤΙΑ-ΠΑΝΤΟΒΑ-

ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΣΙΕΝΝΑ-ΡΩΜΗ-

ΝΑΠΟΛΗ-ΠΟΜΠΗΙΑ-ΣΑΛΕΡΝΟ-ΑΚΤΗ 

ΑΜΑΛΦΙ-ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ-ΜΠΑΡΙ 

10 μέρες Αεροπορική- Οδική 775 € 
 

Αναχώρηση : 21-8-22 

 
1η ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ21/08 ΚΑΒΑΛΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ-ΤΕΡΓΕΣΤΗ (400 χλμ οδικώς)   

Συγκέντρωση το πρωί στον κήπο του Δημαρχιακού Μεγάρου και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Επιβίβαση στο 

αεροπλάνο για την πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ. Από εκεί, με το λεωφορείο που θα μας περιμένει θα κατευθυνθούμε 

προς τη Λιουμπλιάνα, πρωτεύουσα της Σλοβενίας. Θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη, όπου θα απολαύσουμε την ξεχωριστή 

αρχιτεκτονική, εντυπωσιακές πέτρινες γέφυρες, που ενώνουν τις όχθες του ποταμού Λιουμπλιάνιτσα που διασχίζει την πόλη και 

κομψές πλατείες, με πολλά καφέ. Θα δούμε μπαρόκ, νεοκλασικά και αρτ νουβώ κτίρια, την πλατεία Πρέζερεν, σημείο συνάντησης, 

την τριπλή γέφυρα, αποτελούμενη από τρεις γέφυρες, η μια δίπλα στην άλλη, τη γέφυρα του Δράκου, αρτ νουβώ, που κοσμείται 

από τέσσερεις δράκους στα άκρα της, τον Καθεδρικό Ναό και το Κάστρο, που δεσπόζει στο λόφο πάνω από την πόλη. Ελεύθερη 

ώρα. Συνεχίζουμε προς την Ιταλία και την πόλη της Τεργέστης. Άφιξη το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Θα ακολουθήσει 

περπάτημα στο κέντρο της πόλης, με τη μεγαλύτερη παραθαλάσσια πλατεία της Ευρώπης, το περίφημο συντριβάνι στο κέντρο της 

και το εντυπωσιακό Δημαρχείο που καταλαμβάνει τη μια πλευρά της, το Ρωμαϊκό Θέατρο, τα κτίρια του 18ου αιώνα, τον ιστορικό 

Ελληνορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου και τον Σερβορθόδοξο Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Διανυκτέρευση. 

 

2η ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/08 ΤΕΡΓΕΣΤΗ-ΒΕΝΕΤΙΑ (170 χλμ) 

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της Τεργέστης. Αναχώρηση για την πόλη των Δόγηδων, τη Βενετία. Κτισμένη πάνω σε 

119 νησιά, τα οποία δημιουργούν γραφικά κανάλια ενωμένα με παραδοσιακές γέφυρες, έχει ανακηρυχτεί ως Μνημείο Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Από το Troncetto, μεταφορά με βαπορέτο (εξ ιδίων) στην περιοχή Καστέλο, όπου 

βρίσκεται η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία και η Ελληνική Παροικία. μετά από μια πανέμορφη διαδρομή μέσα από τα πολυάριθμα 

κανάλια. Συνεχίζουμε πεζή προς την Πλατεία του Αγίου Μάρκου με τον ομώνυμο Καθεδρικό Ναό, το σύμβολο της Βενετίας,. Θα 

δούμε τη γέφυρα των Στεναγμών, το παλάτι των Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού και θα περπατήσουμε στα γραφικά στενάκια, 

μέχρι το Μεγάλο Κανάλι. Αφού επισκεφθούμε ένα από τα εργαστήρια κρυστάλλων Μουράνο, χρόνος ελεύθερος. Προς το 

απόγευμα, με βαπορέτο πάλι, επιστρέφουμε στην ηπειρωτική Βενετία και κατευθυνόμαστε προς το  ξενοδοχείο με το λεωφορείο 

μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ, με τον ίδιο τρόπο, θα κατευθυνθούμε στην πλατεία του Αγίου Μάρκου για να ζήσουμε 

τη νυχτερινή Βενετία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 23/08 ΒΕΝΕΤΙΑ-ΠΑΝΤΟΒΑ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΣΙΕΝΑ (330 ΧΛΜ) 

Πρωινό και αναχώρηση για τη φοιτητούπολη Πάντοβα, την αρχαιότερη κατά πάσα πιθανότητα πόλη της Ιταλίας, που ιδρύθηκε το 

12ο π.Χ. αι. από Τρώες. Θα δούμε το φημισμένο Πανεπιστήμιό της (το παλιότερο της Ιταλίας), τη μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου 

Αντωνίου, έναν από τους σπουδαιότερους λατρευτικούς χώρους στη χώρα και την Prato Della Valle, μια ελλειπτική πλατεία 88 

στρεμμάτων, δεύτερη μεγαλύτερη της Ευρώπης. Επόμενη στάση μας η πόλη της Μπολόνια, όπου θα δούμε τους δυο μεσαιωνικούς 

πύργους, και θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο με τα πολυάριθμα παλάτια. Αργά το απόγευμα θα φθάσουμε στο ξενοδοχείο 

μας, στην ευρύτερη περιοχή της Σιένα, στο κέντρο της Τοσκάνης. Τακτοποίηση στα δωμάτια. 

 

4η ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/08 ΣΙΕΝΑ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ (180 χλμ) 

Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στη Φλωρεντία, γενέτειρα της Αναγέννησης, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

της UNESCO. Θα περάσουμε από την Ξακουστή Γέφυρα Πόντε ντελ Βέκιο, από την Πινακοθήκη Ουφίτσι και θα καταλήξουμε στην 

Πιάτσα ντελα Σινιορία. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει το Δημαρχείο της πόλης και η Λότζα με αγάλματα 

σπουδαίων Φλωρεντινών γλυπτών. Συνεχίζουμε προς το Ναό Σάντα Κρότσε, (Τιμίου Σταυρού), τόπο ταφής πολλών επιφανών 

Φλωρεντινών περνώντας από την οδό των Ελλήνων. Διασχίζοντας την κεντρικότατη πλατεία της Δημοκρατίας με την αψίδα 

Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski, φθάνουμε στην πλατεία Σαν Τζιοβάνι με την φημισμένη Duomo και το 

Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη. Χρόνος ελεύθερος στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή για επίσκεψη σε κάποιο από τα μουσεία της 

πόλης. Αργά το μεσημέρι συνεχίζουμε για μια ακόμη καστροπολιτεία, το Σαν Τζιμινιάνο, από τις καλύτερα διατηρημένες 

μεσαιωνικές πόλεις της Ιταλίας. Είναι διάσημη για τη μεσαιωνική οχυρωματική της αρχιτεκτονική με τείχη, πύλες και πύργους που 
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διακρίνονται από μεγάλη απόσταση. Επίσης είναι γνωστή και για το εξαιρετικό λευκό κρασί της, "Vernaccia di San Gimignano", 

που παράγεται στην περιοχή. Το Σαν Τζιμινιάνο είναι γνωστό και σαν «Μεσαιωνικό Μανχάταν» και ο 

λόγος είναι οι 14 πανύψηλοι πύργοι του, που κατά το μεσαίωνα ήταν 74. Θα δούμε επίσης το 

Παλάτσο ντελ Πόπολο, τον Καθεδρικό Ναό και την εκκλησία του Αγίου Αυγουστίνου. Γεμάτοι από 

όμορφες εντυπώσεις το βράδυ επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. 

 

5η ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 25/08 ΣΙΕΝΑ-ΡΩΜΗ (265 χλμ) 

Πρωινό και αναχώρηση για τη Σιένα. Μεσαιωνική, γραφική και ρομαντική έχει ανακηρυχτεί Μνημείο 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πιάτσα 

ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια 

του ιστορικού κέντρου θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό 

Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης στην Ιταλία, 

που είναι γεμάτος από έργα τέχνης του Μιχαήλ Αγγέλου και του Ντονατέλο. Γοητευμένοι, συνεχίζουμε για την «αιώνια Πόλη», τη 

Ρώμη. Άφιξη αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ θα επισκεφθούμε την περιοχή του 

Τραστέβερε, μια γραφική γειτονιά δίπλα στον Τίβερη, όπου διασκεδάζουν οι Ρωμαίοι ιδίως το καλοκαίρι. 

 

6η ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/08 ΡΩΜΗ 

Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας από το ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανό, όπου θα δούμε την πλατεία του Αγίου Πέτρου 

με τις κιονοστοιχίες και θα επισκεφθούμε τη μεγαλύτερη εκκλησία της χριστιανοσύνης, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, κτισμένο 

πάνω από τον τάφο του Αγίου, όπου θα εντυπωσιαστούμε με τα έργα τέχνης μεγάλων καλλιτεχνών της αναγέννησης που την 

κοσμούν, όπως την Πιετά του Μιχαήλ Αγγέλου και το Ιερό του Μπερνίνι. Συνεχίζοντας με τα πόδια και κάνοντας στάσεις για 

ξεκούραση, καφεδάκι ή φαγητό, θα κατευθυνθούμε προς την Πιάτσα Ναβόνα περπατώντας στην όχθη του Τίβερη και περνώντας 

από το Καστέλο του Αγγέλου και το Δικαστικό Μέγαρο. Εδώ κυριαρχεί η κρήνη των τεσσάρων ποταμών και η εκκλησία της Αγίας 

Αγνής. Μέσα από τα στενά δρομάκια του ιστορικού κέντρου και περνώντας από το Παλάτσο Μαντάμα, την έδρα της Γερουσίας, 

φθάνουμε στο Πάνθεον, τον περίφημο ναό του Αυτοκράτορα Αδριανού, από το 2ο μ. Χ. αιώνα. Αφού δούμε τη Βουλή και την 

έδρα του Πρωθυπουργού, φτάνουμε στην περίφημη Φοντάνα ντι Τρέβι. Μετά από ένα διάλειμμα για ξεκούραση, επόμενος σταθμός 

μας η πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια με τα ακριβά καταστήματα και τα περίφημα σκαλιά. Βαδίζοντας στη Βία ντελ Κόρσο φθάνουμε 

στην Πιάτσα ντι Βενέτσια με το ομώνυμο Παλάτσο, το λόφο του Καπιτωλίου με το ογκώδες Μνημείο του Βιτόριο Εμμανουέλε ΙΙ και 

διασχίζοντας τον αυτοκρατορικό δρόμο περνάμε δίπλα από τις Ρωμαϊκές Αγορές, φθάνοντας στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο 

ρωμαϊκό αμφιθέατρο που σώζεται σήμερα και την αψίδα του Κωνσταντίνου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

7η ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/08 ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΗ-ΣΑΛΕΡΝΟ (290χλμ) 

Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη Νάπολη, μια πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις. Θα δούμε το 

βασιλικό Παλάτι με την εντυπωσιακή πλατεία του, την Όπερα Τεάτρο Σαν Κάρλο, το Καστέλο Νουέβο, το Καστέλο ντελ Ουόβο, το 

Δημαρχείο, την  Γκαλέρια Ουμπέρτο και θα περπατήσουμε στην παραλία και την παλιά πόλη. Χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα 

συνεχίζουμε για την πόλη του Σαλέρνο και το ξενοδοχείο μας, στην ευρύτερη περιοχή. Τακτοποίηση στα δωμάτια. To βράδυ βόλτα 

στο κέντρο της πόλης, η οποία είναι κυρίως γνωστή ως το μέρος όπου κατέφυγε ο Ιταλός βασιλιάς το 1944 μετά τη 

συνθηκολόγηση της Ιταλίας κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Σαλέρνο έγιναν αρκετές επιχειρήσεις των Συμμάχων κατά την 

εισβολή τους στην Ιταλία, ενώ η πόλη βομβαρδίστηκε επανειλημμένα. Υπήρξε και έδρα της προσωρινής "Κυβέρνησης του Νότου" 

μετά την απελευθέρωσή της από τους Γερμανούς και τους φασίστες του Μουσολίνι. 

 

8η ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/08 ΣΑΛΕΡΝΟ-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΑΜΑΛΦΙ 

Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι, όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοιάριο για την προαιρετική κρουαζιέρα μας στην πασίγνωστη 

Κόστα Αμαλφιτιάνα. Γραφικά χωριουδάκια, φωτογενείς μικρές πόλεις σκαρφαλωμένες στο γκρεμό, ατελείωτα μονοπάτια που 

φαίνεται να οδηγούν στο πουθενά και συνταρακτικές εικόνες με πρωταγωνίστρια τη θάλασσα, τις παραλίες, τα βράχια και τα 

πολύχρωμα σπιτάκια που ξεπροβάλλουν εδώ κι εκεί. Αυτή είναι η σύντομη περιγραφή της μήκους 50 χλμ ακτής, που πήρε το 

όνομά της από το χωριό Αμάλφι, στο οποίο θάναι και η πρώτη στάση μας. Παλαιά μια από τις σημαντικότερες ναυτικές δυνάμεις 

της Ιταλίας, σήμερα είναι μια ήσυχη, ρομαντική πολιτεία με μικρό πληθυσμό. Η εξερεύνηση των μικρών παραδοσιακών στενών, 

μας οδηγεί σε πολλά σημεία ενδιαφέροντος που χρήζουν προσοχής. Ο μεγαλοπρεπής Καθεδρικός Ναός του Αγίου Ανδρέα με τα 

πολύ ιδιαίτερα διακοσμητικά στοιχεία, είναι το σημαντικότερο αξιοθέατο. Επόμενη στάση μας το μαγευτικό Ποζιτάνο. Κάποτε απλό 

ψαροχώρι, σήμερα είναι από τα πιο σικ παραθαλάσσια θέρετρα της Ευρώπης. Βρίσκεται σκαρφαλωμένο στην κορυφή του λόφου, 

σπιτάκια σε παστέλ αποχρώσεις και σοκάκια που στροβιλίζονται στο βράχο και κατηφορίζουν ως τη βάση του, εκεί που σκάει το 

κύμα, στη βοτσαλωτή παραλία, όπου μπορούμε να βουτήξουμε, όπως και στο Αμάλφι. Πανέμορφη η βόλτα στα στενά καλντερίμια 

με τα ολάνθιστα μπαλκόνια. Επιστροφή στο Σαλέρνο με το πλοιάριο και στο ξενοδοχείο μας με το λεωφορείο. Διανυκτέρευση. 

 

9η ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/08 ΣΑΛΕΡΝΟ-ΠΟΜΠΗΙΑ-ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ-ΜΠΑΡΙ (310 χλμ) 

Πρωινό και ξεκινάμε για την τελευταία ημέρα μας επί Ιταλικού εδάφους. Πρώτος προορισμός μας ο αρχαιολογικός χώρος της 

Πομπηίας, πόλη που θάφτηκε κάτω από τη λάβα τη στάχτη του Βεζούβιου, κατά την έκρηξη του ηφαιστείου το 79 μ.Χ. Οι 

ανασκαφές αποκάλυψαν την πολιτεία σε εξαιρετική κατάσταση, σχεδόν όπως ήταν τη στιγμή της έκρηξης, με τους κατοίκους στην 

καθημερινή τους ενασχόληση. Κατά την ξενάγηση θα δούμε μεταξύ άλλων την Πόρτα Μαρίνα, την αρχαία αγορά, το θέατρο, τους 

ναούς του Δία και του Απόλλωνα, τις πολυτελείς επαύλεις με τις περίφημες τοιχογραφίες και σώματα κατοίκων πλήρως 

συντηρημένα. Συνεχίζουμε για τη μοναδική πολιτεία του Αλμπερομπέλο, επίσης Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

της UNESCO. Είναι γνωστό για τους περίφημους τρούλους, σε ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι. Περιήγηση στα 
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γραφικά σοκάκια της πόλης, για να δούμε τα κατάλευκα παραδοσιακά σπίτια του με τις χαρακτηριστικές στέγες τους, σε σχήμα 

θόλου (τρούλοι), πυραμίδας ή κώνου, από πλάκες ασβεστολιθικές στολισμένες με αποτροποϊκά 

σύμβολα (ήλιους, σταυρούς, ζώδια κλπ). Επόμενος και τελευταίος προορισμός μας, το λιμάνι του 

Μπάρι. Επιβίβαση και απόπλους για Ηγουμενίτσα στις 19.30 Διανυκτέρευση εν πλω. 

 

10η ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 30/08 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΚΑΒΑΛΑ (470 χλμ) 

Άφιξη νωρίς το πρωί στην Ηγουμενίτσα. Επόμενη στάση στα Γιάννενα, όπου θα έχουμε ελεύθερο 

χρόνο για να γνωρίσουμε την πόλη. Στην συνέχεια αναχώρηση για την Καβάλα. Με τις απαραίτητες 

ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην πόλη μας. 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Aεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΖΑΓΚΡΕΜΠ με RYANAIR ώρα πτήσης 10.40 – άφιξη 11.15  

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Μπάρι – Ηγουμενίτσα σε οικονομική θέση  

Μετακινήσεις με τουριστικό λεωφορείο  

1 διαν/ση στην Τεργέστη στο ξενοδοχείο Major 4* με πρωινό 

1 διαν/ση στη Βενετία στο ξενοδοχείο Belstay 4* με πρωινό 

2 διαν/σεις στη Σιένα στο ξενοδοχείο Montaperti 4* με πρωινό 

2 διαν/σεις στη Ρώμη στο ξενοδοχείο Belstay Aurelia 4* με πρωινό 

2 διαν/σεις στο Σαλέρνο στο ξενοδοχείο San Severino Park 4* με πρωινό 

Περιηγήσεις – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα  

Ξεναγό όπου χρειάζεται 

Έμπειρο αρχηγό – συνοδό του γραφείου  

Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, βαπορέτα Βενετίας, Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, check point + 60€, επιβάρυνση κατ 

άτομο σε δίκλινη καμπίνα ΑΒ2 +50€, επιβάρυνση κατ άτομο σε τετράκλινη καμπίνα ΑΒ4 + 25€ και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα 

ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 775€ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ + 200€ 

 

Προκαταβολή 250€ το άτομο 

Εξόφληση μέχρι 20 Ιουλίου 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ 

ΚΙΟΣΣΕΣ ΗΛΙΑΣ :  6944 385983 

 

Ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος, αν οι συνθήκες το επιβάλλουν ή θεωρήσει, κατά την 

γνώμη του ότι αυτό είναι προς όφελος των εκδρομέων    

 

 

 

mailto:info@stellatours.gr
http://www.stellatours.gr/

