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ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ                                                  

«Ταξίδι στην Χώρα του Ρομαντισμού & της τέχνης» 

ΡΩΜΗ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΟΣ 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 7ΗΜΕΡΗ 24 – 30/10/22 
 

    
 
Κάθε περιγραφή για τις πόλεις που θα επισκεφτούμε σε αυτό το ταξίδι είναι 
φτωχή. Υψηλή τέχνη, μνημεία κουλτούρας, φυσική ομορφιά, μνημεία Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής κληρονομιάς και πολλά άλλα. Η Αιώνια Πόλη (ρομαντική, 
αριστοκρατική, φινετσάτη), η Πόλη της Αναγέννησης (η πόλη της τέχνης, του 
Λεονάρντο ντα Βίντσι, ή μούσα του Δάντη) και η ρομαντική Βενετία (η πόλη των 
Δόγηδων & των καναλιών) μας περιμένουν να την γνωρίσουμε και να μας 
μαγέψουν με τα θέλγητρά τους. 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
Ημέρα 1η: ΠΑΤΡΑ– ΠΛΟΙΟ  Συγκέντρωση στο νέο λιμάνι της Πάτρας ώρα 15:00. 

Τακτοποίηση αποσκευών στο λεωφορείο, συνάντηση με τον αρχηγό, διεκπαιρέωση ελέγχου, 

επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες, απόπλους. Διαν/ση εν πλω .  

Ημέρα 2η: ΑΝΚΟΝΑ – ΡΩΜΗ (300χλμ)  Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνας 16:30 (τοπική ώρα) , 

αποβίβαση και άμεση αναχώρηση για την αιώνια πόλη και πρωτεύουσα της Ιταλίας, την Ρώμη. 

Άφιξη, τακτοποίηση στο ξεν/χείο μας, πρώτη γνωριμία, διαν/ση. 

 
Ημέρα 3η: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΡΩΜΗΣ Πρωινό και ώρα 09:00 ξεκινάμε την γνωριμία μας με την 

«Αιώνια Πόλη (Λουτρά Καρακάλα, Κολοσαίο, Καπιτώλιο, Πιάτσα Βενέτσια, Φοντάνα Ντι Τρέβι, 
Πιάτσα Ντι Σπάνια, Βία Ντι Κοντότι, Πιάτσα Ναβόνα και φυσικά η Βασιλική του Αγίου Πέτρου 

στο Βατικανό) είναι κάποια από τα πολύ σημαντικά αξιοθέατα που θα δούμε στην ξενάγησή μας. 
Το υπόλοιπο της ημέρας στην διάθεσή σας για βόλτες, αγορές και δικές σας εξερευνήσεις. 
Διαν/ση. 
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Ημέρα 4η: ΡΩΜΗ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ (300χλμ) Πρωινό και ώρα 08:00 
αναχώρηση για την πόλη της Αναγέννησης και πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη 

Φλωρεντία. Με την άφιξή μας ξεκινάμε αμέσως την ξενάγησή μας στα πολύ σημαντικά 
αξιοθέατα. Η Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε δεσπόζει στο ιστορικό κέντρο και είναι ο Καθεδρικός 
Ναός της πόλης με τον τρούλο του Μπρουνελέσκι, το καμπαναριό του Τζιότο την Σάντα Κρότσε, 

το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη, το Πόντε Βέκιο, Πιάτσα Ντε Λα Σινιορία, Πιάτσα Ρεπούμπλικα 
με τα ιστορικά καφέ και την Αψίδα του Θριάμβου κ.α. Το υπόλοιπο της ημέρας στην διάθεσή 
σας για βόλτες και αγορές. Το απόγευμα τακτοποίηση στο ξεν/χείο μας, ξεκούραση, διαν/ση. 

 
Ημέρα 5η: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ (270χλμ) Πρωινό και ώρα 08:00 
αναχώρηση για την μοναδική Βενετία, την πόλη του Μάρκο Πόλο, του Καζανόβα και τόσων 

άλλων προσωπικοτήτων που σημάδεψαν την ιστορία της. Την πόλη που είναι χτισμένη πάω σε 
118 μικρά νησάκια με 160 κανάλια και 400 γέφυρες. Μια πλωτή μοναδική πολιτεία που με το 

εμπόριο και τα πλούτη της κυριάρχησε στο 1/3 του γνωστού κόσμου από τον 11ο μέχρι τον 15ο 
αιώνα. Θα φτάσουμε στο Μέστρε και με βαπορέτο (ατομικά έξοδα) θα περάσουμε στο ιστορικό 
κέντρο της «Γαληνοτάτης» και θα προσπαθήσουμε με την ξενάγησή μας να προσεγγίσουμε την 

ιστορία της. Θα δούμε την Γέφυρα των Στεναγμών, τον Πύργο του Ρολογιού, το Παλάτι των 
Δόγηδων, την πλατεία και τον Ναό του Αγίου Μάρκου, την Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία του 
Αγίου Γεωργίου, το Ριάλτο και θα επισκεφθούμε ένα από τα τελευταία εργαστήρια Murano για 

να παρακολουθήσουμε μια επίδειξη κατασκευής. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για να 
περιπλανηθείτε στα όμορφα αναγεννησιακά σοκάκια, να απολαύσετε τον καφέ ή το φαγητό σας, 
να αγοράσετε αναμνηστικά ή να απολαύσετε μια βόλτα με γόνδολα στα κανάλια. Αργά το 

απόγευμα μετάβαση στο Μέστρε και κατόπιν τακτοποίηση στο ξεν/χείο μας, ξεκούραση, 
διαν/ση. 
Ημέρα 6η: ΒΕΝΕΤΙΑ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΟΣ – ΑΝΚΟΝΑ (415 χλμ)   Πρωινό και ώρα 08:00 

αναχώρηση μέσω του παραλιακού αυτοκινητόδρομου κατά μήκος της Αδριατικής για την πόλη – 
κράτος του Αγίου Μαρίνου καταμεσής της Ιταλίας. Θα κάνουμε την βόλτα μας στην Πιάτσα 
Ντελα Λιμπερτά με το άγαλμα της Ελευθερίας, το Δημαρχείο και το Παλάτσο Πούμπλικο. Θα 

έχουμε χρόνο στην διάθεσή μας για ένα περίπατο στο κέντρο, τα παραδοσιακά καταστήματα και 
ένα καφέ πριν αναχωρήσουμε για το Λιμάνι της Ανκόνα . Άφιξη , διατυπώσεις ελέγχου, 
επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες, απόπλους. Το βράδυ θα δειπνήσουμε στο 

εστιατόριο του πλοίου  όλοι μαζί (δώρο του γραφείου) και θα ανταλλάξουμε απόψεις και 
φωτογραφίες από αυτό το συναρπαστικό ταξίδι. Διαν/ση.  

 
Ημέρα 7η : ΠΑΤΡΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ταξιδεύοντας στην Αδριατική και το Ιόνιο , 
ξεκουραζόμαστε και αναπολούμε όσα είδαμε και ζήσαμε στο ταξίδι μας. Άφιξη στο λιμάνι της 

Πάτρας νωρίς το απόγευμα , αποβίβαση.  
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής στη σειρά των επισκέψεων χωρίς 
βέβαια παραλείψεις 
 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για την συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η ταυτότητα νέου τύπου (με αγγλικούς 
χαρακτήρες) με έκδοση 2008 και μετά ή και το ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ το οποίο και θα 

πρέπει να μας προσκομίζεται κατά την επικύρωση κρατήσεων για συμπλήρωση στοιχείων σε 
καταστάσεις που είναι απαραίτητες για τα σύνορα. 

 
 

 

 

 



GEORGADAS TRAVEL: 2610221947 & 2610274807 

 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 630,οο€  

Επιπλέον επιβάρυνση μονόκλινου κατόπιν ζήτησης : 160,οο€  
 

 
 
Η ανωτέρω τιμή ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 

 Μεταφορές και περιηγήσεις με το πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα 
 Διόδια αυτοκινητοδρόμων - παρκιν Ιταλίας 
 Εισιτήρια πλοίου επιβατών σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) Πάτρα - Ανκόνα - 

Πάτρα με Superfast ferries 

 Εισιτήριο πλοίου για το λεωφορείο  
 Τέσσερις διαν/σεις (4) σε επιλεγμένα ξεν/χεία 4*(2 Ρώμη, 1 Φλωρεντία, 1 Βενετία 

περιοχή Μέστρε) 

 Τέσσερα (4) πρωινά σε μπουφέ 
 Τοπικοί  ελληνόφωνοι ξεναγοί σε Ρώμη, Φλωρεντία, Βενετία 
 Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου  

 Φ.Π.Α 24% 
 Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης 

 Ενημερωτικό έντυπο 

ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : Ένα (1) δείπνο στο πλοίο στην επιστροφή 

Δεν περιλαμβάνει : Εισόδους μουσείων , χώρων , φόρο διαν/σης στα ξεν/χεία,  ποτά στα φαγητά, 
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, checking point πόλεων 30,οο€ κατ’ άτομο , το βαπορέτο για την Βενετία, 
ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και γενικά ότι ρητά δεν αναγράφεται στα 

περιλαμβανόμενα. 

 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΜΠΙΝΩΝ  
Εάν κάποιος επιθυμεί δίκλινη ή άλλη κατηγορία καμπίνα, πρέπει να ενημερώσει το 

γραφείο έγκαιρα για να την εξασφαλίσει και ισχύουν οι παρακάτω διαφορές :  
 Για ΑΒ2 καμπίνα (δίκλινη εσωτερική πάνω – κάτω κρεβάτια) 60€ ανά άτομο 

(30€ Χ 2 )  

 Για Α2 καμπίνα (δίκλινη εξωτερική 2 κάτω κρεβάτια) 70€ ανά άτομο (35€ Χ 2) 
 Για ΑΒ3 καμπίνα (τρίκλινη εσωτερική 2 κάτω κρεβάτια συν 1 πάνω) 34€ ανά 

άτομο (17€ Χ 2)  

 Για Α4 καμπίνα (τετράκλινη εξωτερική 2 κάτω & 2 πάνω κρεβάτια) 30€ ανά 
άτομο (15€ Χ 2)  

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για να μπορέσετε να συμμετέχετε στην εκδρομή θα πρέπει να γίνεται 

χρήση μάσκας υποχρεωτικά μέσα στο λεωφορείο και στους κλειστούς χώρους του 

πλοίου. 

Σας ενημερώνουμε ότι στα λεωφορεία μας έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως απολύμανση, 

καθαριότητα, αερισμός τα οποία θα επαναλαμβάνονται τακτικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού όπως και 

επίσης διαθέτουν κλιματισμό και εισερχόμενου αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον και όχι ανακυκλώμενο 

από το εσωτερικό περιβάλλον.  



 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τα παρακάτω :  

 

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής ποσού 

250,οο€ κατ’ άτομο σε μετρητά ή απευθείας κατάθεση του ποσού στους 

τραπεζικούς λογαριασμούς του γραφείου των τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ & 

ALPHA BANK έως 2/10/22.  

 

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 18/10/22 υποχρεωτικά είτε με 

μετρητά είτε με πιστωτική – χρεωστική κάρτα διότι σύμφωνα με το νέο 

φορολογικό κώδικα τα πάντα θα πρέπει να φαίνονται προεξοφλημένα  

πριν την αναχώρηση οποιασδήποτε εκδρομής.   

 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία προπληρώνονται από το 

γραφείο  και δεν δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο (ακόμη και υγείας ) γι’ αυτό 

και σας παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις ακύρωσης : 

  
 Για ακύρωση από 7/10/22 έως 15/10/22 υπάρχει κράτηση της 

προκαταβολής 250,οο€ κατ’ άτομο 
 Για ακύρωση από 16/10/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της 

εκδρομής υπάρχουν ακυρωτικά 100% και θα πρέπει να καταβληθεί 
στο γραφείο εξολοκλήρου το ποσό συμμετοχής της εκδρομής εκτός 

και  ο πελάτης αντικαταστήσει τις θέσεις με δικά του άτομα. 
 

Η επικύρωση συμμετοχής με προκαταβολή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή 

του γραφείου μας σημαίνει ταυτόχρονα την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων 

συμμετοχής και των γενικών παρατηρήσεων που ισχύουν για τα οργανωμένα 

ταξίδια. Θα τους βρείτε αναρτημένους στην ιστοσελίδα μας 

www.georgadastravel.gr και επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε από το γραφείο 

μας. 

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση : Φιλοποίμενος 12 (1ος όροφος) 

Τηλέφωνα : 2610221947 & 274807 

Site: www.georgadastravel.gr – Mail: info@georgadastravel.gr 
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