
Πανόραμα Ιταλίασ (αναλυτικό πρόγραμμα) 

 

1η ημζρα: Αθήνα - Μιλάνο 

υγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ για το Μιλάνο. Άφιξθ, μεταφορά ςτο κζντρο τθσ πόλθσ, 

περιιγθςθ τθσ οικονομικισ πρωτεφουςασ τθσ Ιταλίασ, του παγκόςμιου κζντρου μόδασ. Ξενάγθςθ 

μεταξφ άλλων το μεγαλφτερο γοτκικό κτίριο τθσ χϊρασ, τον περίφθμο κακεδρικό ναό Ντουόμο, το 

νεοκλαςικό κζατρο τθσ κάλασ του Μιλάνου. Κατόπιν μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. 

Ελεφκεροσ χρόνοσ για μια βραδυνι γνωριμία με τθν πόλθ. Διανυκτζρευςθ. 

2η ημζρα: Μιλάνο – Ξενάγηςη πόλησ και Κόμο-Λουγκάνο 

Αναχϊρθςθ για εκδρομι ςτο Κόμο και ςτο Λουγκάνο. Άφιξθ ςτο Κόμο, πόλθ δίπλα ςτθν ομϊνυμθ λίμνθ 

που αποτελεί αναμφιςβιτθτα μια από τισ πιο ενδιαφζρουςεσ πόλεισ τθσ Βόρειασ Ιταλίασ. Περίπατοσ 

ςτο ιςτορικό κζντρο και ςτθ ςυνζχεια αναχϊρθςθ για Ελβετία. Σοπία υπζροχα οδθγοφν ςτθν πρϊτθ 

Ελβετικι πόλθ, το Λουγκάνο. Μικρι περιιγθςθ και βόλτα ςτθν παραλία τθσ λίμνθσ. Επιςτροφι το 

απόγευμα ςτο Μιλάνο. Διανυκτζρευςθ. 

3η ημζρα: Μιλάνο – Βερόνα – Βενετία  

Πρωινό και αναχϊρθςθ για τθ Βενετία, με ενδιάμεςθ ςτάςθ και περιιγθςθ ςτθν Βερόνα. Περνϊντασ 

τθν επιβλθτικι κεντρικι πφλθ του ιςτορικοφ κζντρου τθσ πόλθσ, κα βρεκοφμε ςτθν Πιάτςα Μπρα όπου 

μασ κα δοφμε τθν Ρωμαικι Αρζνα, το παλάτι Barbieri, το ςπίτι τθσ Ιουλιζτασ, κακϊσ και τον τάφο τθσ 

και φυςικά πολλά υπαίκρια café, πιτςαρίεσ και τρατορίεσ. υνζχεια για τθ Βενετία και ξενάγθςθ τθσ 

πόλθσ. Μεταφορά με το βαπορζττο ςτο ιςτορικό κζντρο και ζναρξθ περιιγθςθσ από το νθςί του Αγίου 

Μάρκου, ζνα από τα 118 νθςάκια που αποτελοφν τθ Βενετία και ςυνδζονται από περίπου 400 γζφυρεσ. 

Η πλατεία του Αγίου Μάρκου ζχει χαρακτθριςτεί από τον Ναπολζοντα ωσ «το ωραιότερο ςαλόνι του 

κόςμου». Ξενάγθςθ ςτα «παλαιά» και «νζα κυβερνεία» και τθν «Ναπολεόντεια πτζρυγα», τον πφργο 

του ρολογιοφ, φθμιςμζνο για τουσ Μόρι (τα μπροφτηινα αγάλματα που χτυποφν τισ ϊρεσ), τθν ζξοχθ 

βυηαντινι βαςιλικι του Αγίου Μάρκου, και δίπλα το περίφθμο παλάτι των δόγθδων και τθν γζφυρα 

των ςτεναγμϊν. Χρόνοσ ελεφκεροσ, μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ.  

4η ημζρα: Βενετία – Φλωρεντία  

Αναχϊρθςθ για τθν Φλωρεντία. Άφιξθ ςτθ Φλωρεντία και ακολουκεί θ ξενάγθςθ τθσ πόλθσ. Μεταξφ 

άλλων κα καυμάςουμε τθν Πόντε Βζκιο, τθν παλαιότερθ γζφυρα ςτον ποταμό Άρνο, τον Κακεδρικό 

Ναό Ντουόμο, τθν πιάτςα ντε λα ινιορία με το Παλάτςο Βζκιο, το Βαπτιςτιριο, το Καμπανίλε του 

Σηιότο, τθν εκκλθςία άντα Κρότςε κ.ά. Σακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο και χρόνοσ ελεφκεροσ για 

γνωριμία με τθν πόλθ. Διανυκτζρευςθ. 

 

 



5η ημζρα: Φλωρεντία – ιζνα – Ρώμη  

Πρωινό και αναχϊρθςθ για τθ Ρϊμθ, με ενδιάμεςθ ςτάςθ και περιιγθςθ ςτθν όμορφθ ιζνα. Ζντεκα 

δρόμοι οδθγοφν ςτθν πανζμορφθ πλατεία Πιάτςα ντελ Κάμπο, τθν κεντρικι πλατεία που πλαιςιϊνει 

αρμονικά το Δθμαρχείο και κεωρείται από τισ πιο όμορφεσ πλατείεσ τθσ Ιταλίασ. Θα δοφμε ακόμθ 

αγζρωχα αρχοντικά, ςτενά καλντερίμια, και πανζμορφεσ εκκλθςίεσ που αντζχουν ςτον χρόνο. Άφιξθ 

ςτθ Ρϊμθ, μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ. Δείπνο, διανυκτζρευςθ. 

6η ημζρα: Ρώμη – Ξενάγηςη πόλησ  

Αναχϊρθςθ για τθν ξενάγθςθ ςτθν πόλθ, με επίκεντρο τθν πλατεία τθσ Βενετίασ με το μνθμείο του 

Βιττόριο Εμμανουζλε και το Παλάτςο Βενζτςια, το Καπιτϊλιο, τθν Ρωμαϊκι αγορά, το επιβλθτικό 

Κολοςςαίο, τθν Φοντάνα ντι Σρζβι. Χρόνοσ ελεφκεροσ και προαιρετικά περίπατο ςτθν Πιάτςα Ναβόνα, 

το Πάνκεον, τθν Πιάτςα ντι πάνια, και ςτουσ εμπορικοφσ δρόμουσ Βία Κοντότι και Φραττίνα. 

Εναλλακτικά ξενάγθςθ (προαιρετικά) ςτα μουςεία του Βατικανοφ. Ελεφκεροσ χρόνοσ ςτο ιςτορικό 

κζντρο. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτζρευςθ. 

7η ημζρα: Ρώμη (προαιρετική εκδρομή Σίβολι )- Πτήςη επιςτροφήσ Αθήνα  

Ελεφκερθ θμζρα ςτθ διάκεςθ ςασ για να ανακαλφψετε όλα τα μυςτικά τθσ «αιϊνιασ πόλθσ»!!! 

Προαιρετικά προτείνεται εκδρομι ςτο Σίβολι και τθν VillaD’Este, μία από τισ ςθμαντικότερεσ 

αναγεννθςιακζσ βίλεσ ςτθν Ιταλία,  με τουσ περίφθμουσ κιπουσ τθσ με τα 1000 ςιντριβάνια και ζδρα 

τθσ υδρογραφικισ υπθρεςίασ του Πανεπιςτθμίου τθσ Ρϊμθσ. τουσ κιπουσ τθσ βίλασ κα απολαφςετε 

το ςιντριβάνι του μουςικοφ οργάνου  με τουσ καταρράκτεσ του, το ςιντριβάνι τθσ Ρϊμθσ και του Σίβολι 

που επικοινωνοφν μεταξφ τουσ με τον διάδρομο των εκατό ςιντριβανιϊν, το ςιντριβάνι τθσ 

κουκουβάγιασ και αυτό των δράκων. Θα υπάρχει χρόνοσ να κάνετε αν κζλετε ζνα περίπατο ςτο 

μεςαιωνικό Σίβολι. Επιςτροφι ςτθν Ρϊμθ και ελεφκεροσ χρόνοσ μζχρι τθν ϊρα μεταφοράσ ςτο 

αεροδρόμιο για τθν πτιςθ επιςτροφισ. 

 

Αναχωρήςεισ 30/04 

Σιμή ςυμμετοχήσ ανά άτομο: 695€ 


