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εκδρομή στη 



8-ήμερη εκδρομή στην Ιταλία 
Πάτρα, Ανκόνα, Ρώμη, Φλωρεντία,  

Πάντοβα, Βενετία 

Κυριακή 27 Μαΐου ως Κυριακή 3 Ιουνίου 2018 
(Εβδομάδα Αγίου Πνεύματος) 

Οδική εκδρομή με πολυτελή λεωφορεία, πέντε διανυκτερεύσεις  

σε ξενοδοχεία 4*, με πρωινό και ένα πλήρες γεύμα1 κάθε ημέρα,  

δύο διανυκτερεύσεις στο cruise ferry. 

ΜΟΝΟ 585€ 
Αφορά δίκλινο δωμάτιο και τετράκλινη εσωτερική καμπίνα. 

Περιλαμβάνονται:  Φ.Π.Α.  Όλοι οι φόροι των πόλεων και των  

ξενοδοχείων  Ξεναγός  Ασφαλιστική κάλυψη (αστική, ιατροφαρ/κή) 

Δεν περιλαμβάνονται: τυχόν είσοδοι σε μουσεία ή άλλους χώρους,  

το βαπορέτο στη Βενετία, αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 

Ιταλία… Τόπος πλήρης με πρωτοχριστιανικά μνημεία, κατακόμβες και 

τόπους μαρτυρίου χιλιάδων χριστιανών. Μία εκδρομή που συνδυάζει 

τον προσκυνηματικό χαρακτήρα με την ιστορία, τον πολιτισμό και 

την ψυχαγωγία σε μία ευρωπαϊκή χώρα.  

Σχεδιασμένη για νέους και ανθρώπους όλων των ηλικιών! 

Δηλώστε συμμετοχή στους νεωκόρους του Ναού,  

στο τηλέφωνο 2102610455 και στο ag.varvara@imiliou.gr 

Την εκδρομή διοργανώνει το ταξιδιωτικό γραφείο R.C.K. Travel 
(Μεγάλου Αλεξάνδρου 60, Κορυδαλλός) 

 

                                                           
1 Δεν περιλαμβάνεται φαγητό στο πλοίο. Συστήνουμε οι εκδρομείς να έχουν μαζί τους 

τρόφιμα, αν θέλουν να εξοικονομήσουν χρήματα. 

mailto:ag.varvara@imiliou.gr


Απαραίτητη η κατοχή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με 

λατινικούς χαρακτήρες ή Διαβατηρίου σε ισχύ! 

Κυριακή 27 Μαΐου – Ημέρα πρώτη 

Συγκέντρωση στον Ιερό Ναό Αγ. Βαρβάρας στη 1 το μεσημέρι. Αναχώ-

ρηση για Πάτρα και επιβίβαση στο cruise ferry. Τακτοποίηση στις κα-

μπίνες και ταξίδι στη θάλασσα, με χρόνο για συζητήσεις και γνωριμία! 

Δευτέρα 28 Μαΐου – Ημέρα δεύτερη  

Άφιξη στην Ανκόνα το μεσημέρι. Ταξίδι για Ρώμη, τακτοποίηση στο ξε-

νοδοχείο και δυνατότητα για βραδινή βόλτα στην πόλη. Ανάπαυση. 

Τρίτη 29 Μαΐου – Ημέρα τρίτη  

Περιήγηση στη Ρώμη, με ξεναγό. Κολοσσαίο (τόπος μαρτυρίου χιλιά-

δων χριστιανών), κατακόμβες αλλά και Βασιλική Αγ. Πέτρου, Καπέλα 

Σιστίνα, Αγ. Ιωάννης του Λατέρνο, Τίβερης, πιάτσα Ναβόνα, Φοντάνα 

ντι Τρέβι… Όλη η «ουσία» της αιώνιας πόλης, με την ιστορία, τον πο-

λιτισμό και τη γαστρονομία της. Ανάπαυση στο ξενοδοχείο. 

Τετάρτη 30 Μαΐου – Ημέρα τέταρτη  

Ελεύθερο πρωινό στη Ρώμη για ψώνια ή περιήγηση. Αναχώρηση το 

μεσημέρι για Φλωρεντία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και βραδινή 

βόλτα στη Φλωρεντία. Ανάπαυση στο ξενοδοχείο. 

Πέμπτη 31 Μαΐου – Ημέρα πέμπτη  

Περιήγηση στη Φλωρεντία, με ξεναγό. Καθεδρικός ναός, παλάτια και 

κήποι, ο Δαβίδ του Μιχαήλ Αγγέλου, πλατείες και γέφυρες στην πιο 

γοητευτική πόλη της Ιταλίας. Αναχώρηση για Πάντοβα και ανάπαυση 

στο ξενοδοχείο. 

Παρασκευή 1 Ιουνίου – Ημέρα έκτη 

Βενετία… Τι χρειάζεται να πει κανείς γι’ αυτή την πόλη; Βασιλική Αγίου 

Μάρκου, γεμάτη με μνημεία της Κωνσταντινούπολης, που εκλάπησαν 

από τους Σταυροφόρους. Κανάλια και γόνδολες… 

Σάββατο 2 Ιουνίου – Ημέρα έβδομη 

Ελεύθερο πρωινό στην πόλη και αναχώρηση για Ανκόνα. Απόπλους 

του cruise ferry νωρίς το απόγευμα. 



Κυριακή 3 Ιουνίου – Ημέρα όγδοη 

Κατάπλους στην Πάτρα το μεσημέρι. Άφιξη στο Ίλιον,  τέλος εκδρομής. 

  

 

 


