
  

ΚΚοοσσττιιέέρραα  ΑΑµµααλλφφιιττάάνναα  --  BBeellllaa  ΝΝάάπποολληη  

ΡΡώώµµηη  
 

ΝΝάάπποολληη,,  ΣΣοορρρρέέννττοο,,  ΣΣααλλέέρρννοο,,  ΚΚάάππρριι,,  ΠΠοοζζιιττάάννοο,,  ΑΑµµάάλλφφιι,,  ΠΠοοµµππηηίίαα,,  ΡΡώώµµηη  

  
 

Η Costiera Amalfitana, η Ακτή Αµάλφι, είναι µια δαντελωτή λωρίδα γης µήκους 70 χιλιοµέτρων, που βρίσκεται στη 

νότια πλευρά της χερσονήσου του Σορέντο, ανάµεσα στη Νάπολη και το Σαλέρνο.  

Αποτελεί ένα από τα πιο γραφικά τµήµατα της Ιταλικής ακτογραµµής, µε τον σµιλεµένο στον κατακόρυφο βράχο 

φιδίσιο δρόµο Stada Stratale 163 να την διατρέχει, χαρίζοντας υπέροχη θέα στο βαθύ µπλε της Τυρρηνικής 

θάλασσας και στο σκούρο πράσινο των βουνών Λαττάρι.  

Αµπελώνες, περιβόλια µε εσπεριδοειδή, ελιές και δάση καστανιάς, πανέµορφα χωριουδάκια σκαρφαλωµένα στις 

πλαγιές των λόφων, γραφικά ψαροχώρια και κοσµοπολίτικες κωµοπόλεις, απόκρυφες ακρογιαλιές και 

πολυσύχναστες παραλίες, δηµιουργούν το σκηνικό µιας από τις πιο όµορφες και εντυπωσιακές παράκτιες ζώνες 

της Ευρώπης, που έχει αποτυπωθεί σε δεκάδες ταινίες και βιβλία και που από το 1997 αποτελεί µνηµείο 

παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO.  

Ακολουθείστε τα βήµατα του Γκαίτε, του Νίτσε, του Βάγκνερ και τόσων άλλων, ακούστε το σαγηνευτικό τραγούδι 

των Σειρήνων, όπως ο Οδυσσέας, απολαύστε ένα λιµοντσέλο στον τόπο που γεννήθηκε και αφεθείτε να σας 

παρασύρει ο κοσµοπολίτικος αέρας της δεκαετίας του ’60. 



 
 
 
 
 
 

� Εξαιρετικές απ΄ ευθείας πτήσεις µε AEGEAN AIRLINES – πρωινή αναχώρηση από Αθήνα  

και απογευµατινή από Ρώµη - ώστε να έχουµε περισσότερο χρόνο στην χώρα 

� Περιήγηση στο γοητευτικό Σορρέντο 

� Περιήγηση στο φινετσάτο νησί Κάπρι, τον κήπο της Εδέµ, το νησί της Dolce Vita 

� Περιήγηση στο κουκλίστικο Ποζιτάνο 

� Περιήγηση στο γραφικό Αµάλφι 

� Περιήγηση στην χιλιοτραγουδισµένη Νάπολη  

� Ξενάγηση στην Ποµπηία, µια " ζωντανή" αρχαία πόλη και έναν από τους σηµαντικότερους 

υπαίθριους αρχαιολογικούς χώρους του κόσµου, µε επίσηµο ξεναγό 

� Ξενάγηση στην πόλη της Ρώµης µε επίσηµο ξεναγό  

� Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο Σαλέρνο στο ξενοδοχείο GRAND HOTEL SALERNO 4* σε superior 

δωµάτια µε θέα θάλασσα  

� Μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στη Ρώµη  

� Εµπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου µας  

TTTiiipppsss   MMMaaannneeessssssiiisss   



 
1η µέρα: Αθήνα - Ρώµη - Σορρέντο - Σαλέρνο 
Συνάντηση στο αεροδρόµιο και πτήση µε την 
AEGEAN  για Ρώµη . Φθάνοντας, θα 
αναχωρήσουµε για το γοητευτικό Σορρέντο, όπου 
κατά την περιήγησή µας θα περπατήσουµε στην 
κεντρική Piazza Tasso και στα στενά εµπορικά 
δροµάκια της παλιάς πόλης για να καταλήξουµε 
στο µπαλκόνι της Villa Comunale µε την υπέροχη 
θέα στον κόλπο της Νάπολης. Εδώ µπορείτε να 
γευθείτε το λιµοντσέλο στον τόπο που γεννήθηκε. 
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για το Σαλέρνο. 
Άφιξη και γνωριµία µε την πόλη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο GRAND SALERNO 4* 
(www.grandhotelsalerno.com) σε δωµάτια 
superior µε θέα τη θάλασσα. ∆ιανυκτέρευση.  
 
2η µέρα: Κάπρι … ο κήπος της Εδέµ, το νησί 
της Dolce Vita 
Πρωινή αναχώρηση για το λιµάνι του Σαλέρνο, 
απ΄ όπου θα επιβιβαστούµε σε ταχύπλοο (καιρού 
επιτρέποντος, έξοδα ατοµικά) µε προορισµό έναν 
από τους πιο διάσηµους ταξιδιωτικούς 
προορισµούς του κόσµου, το κοµψό και φινετσάτο 
νησί Κάπρι. Φθάνοντας στη Marina Grande θα 
ανέβουµε µε τελεφερίκ στον οικισµό του 
κοσµοπολίτικου Κάπρι, τη Χώρα, όπου θα 
επισκεφθούµε τους διάσηµους κήπους του 
Αυγούστου και θα θαυµάσουµε τους επιβλητικούς 
βράχους Faraglioni - σήµα κατατεθέν του νησιού. 
Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και shopping. Σας 
προτείνουµε να επισκεφθείτε το Ανακάπρι (Άνω 
Κάπρι), όπου βρίσκεται η Villa San Michele και να 
ανεβείτε µε τελεφερίκ στην κορυφή του Monte 
Solaro (589 µέτρα, το ψηλότερο σηµείο του νησιού 
µε καταπληκτική θέα). Συγκέντρωση στη Marina 
Grande, επιβίβαση στο ταχύπλοο και αναχώρηση 
για το Σαλέρνο. ∆ιανυκτέρευση. 



 
3η µέρα: Σαλέρνο - Κοστιέρα Αµαλφιτάνα - Ποζιτάνο - Αµάλφι - (Ραβέλλο) - Σαλέρνο 
Σήµερα θα αναχωρήσουµε µε καραβάκι (καιρού επιτρέποντος, έξοδα 
ατοµικά) για το κουκλίστικο Ποζιτάνο. Περπατώντας στα στενά 
καλντερίµια µε τα ολάνθιστα µπαλκόνια θα νιώσουµε τον 
κοσµοπολίτικο αέρα της εποχής του ’60. Φεύγοντας από το Ποζιτάνο 
και πάλι µε καραβάκι, θα φθάσουµε στην "µητρόπολη της ακτής", το 
γραφικό Αµάλφι, που χάρισε το όνοµά του στα 50 χιλιόµετρα της 
ακτογραµµής. Στον ελεύθερο χρόνο σας προτείνουµε να 
επισκεφθείτε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέα και να 
περπατήστε στον κεντρικό πεζόδροµο της πόλης. Σας προτείνουµε 
επίσης να επισκεφθείτε µε πουλµανάκια HOP ON-HOP OFF (έξοδα 
ατοµικά) το σκαρφαλωµένο στα 305 µέτρα χωριό Ραβέλλο και να 
δείτε την βίλα Ρούφολο (Villa Rufolo) µε τον πύργο, τους κήπους της 
και θέα που κόβει την ανάσα. Επιστροφή στο Αµάλφι και αναχώρηση 
για το Σαλέρνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
4η µέρα: Σαλέρνο - Ποµπηία - Νάπολη - Σαλέρνο 
Πρωινή αναχώρηση για την Ποµπηία, έναν από τους 
σηµαντικότερους υπαίθριους αρχαιολογικούς χώρους του κόσµου, o 
οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο των µνηµείων παγκόσµιας 
πολιτιστικής κληρονοµιάς της UNESCO. Θα ξεναγηθούµε στα 
ερείπια της πόλης που θάφτηκε κάτω από την πυρακτωµένη λάβα 
και τις στάχτες του Βεζούβιου το 79 µ.Χ. και θα θαυµάσουµε µια 
"ζωντανή" αρχαία πόλη. Στην συνέχεια θα αναχωρήσουµε για την  
χιλιοτραγουδισµένη Νάπολη. Φθάνοντας, θα περπατήσουµε στο 
ιστορικό της κέντρο µε τα γραφικά σοκάκια, τις µεγαλόπρεπες 
εκκλησίες, τα µαγαζάκια και τις πιτσαρίες  Χρόνος ελεύθερος για να 
δοκιµάσετε στον τόπο της την κλασική πίτσα ναπολιτάνα και 
επιστροφή στο Σαλέρνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
5η µέρα: Σαλέρνο - Ρώµη, Ξενάγηση πόλης  
Πρωινή αναχώρηση για την "Αιώνια Πόλη". Άφιξη και ξενάγηση 
πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε την εκκλησία του Αγίου 
Παύλου έξω από τα τείχη, την Πυραµίδα, τις θέρµες του Καρακάλα, 
την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού, την περίφηµη 
εκκλησία Σάντα Μαρία Ματζόρε, το Κολοσσαίο και τις 
Αυτοκρατορικές Αγορές. Περνώντας από τον λόφο του Καπιτωλίου, 
θα διασχίσουµε την πλατεία Βενετίας, όπου θα δούµε το Παλάτσο 
Βενέτσια, το µνηµείο του αγνώστου στρατιώτη Βιτοριάνο, το άγαλµα 
του πρώτου βασιλιά της Ιταλίας Βιτόριο Εµµανουέλε, καθώς και το 
µπαλκόνι της Λετίτσια (µητέρας του Ναπολέοντα Βοναπάρτη). Θα 
συνεχίσουµε την ξενάγησή µας οδικώς στις όχθες του Τίβερη, 
περνώντας από το Κάστρο του Αγίου Αγγέλου και τη Βίλα 
Μποργκέζε. Μεταφορά και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
6η µέρα: Ρώµη - Αθήνα 
Ελεύθερος χρόνος το πρωί, µέχρι την ώρα της µετάβασής µας στο αεροδρόµιο για την πτήση επιστροφής στην 
Αθήνα. 



ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::  Οι ανωτέρω εκδροµές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν µε διαφορετική σειρά, χωρίς να 

παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόµενα Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας. 

 

  

  

ΑΑννααχχωωρρήήσσεειιςς  
  

  

  

2266,,  2277  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ    

    

  

  

  

  

~~    66  µµέέρρεεςς  

  

  

  

∆ίκλινο  745  

3ο άτοµο έως 12 ετών      545 

  

ΤΤιιµµήή  κκααττ΄́  άάττοοµµοο  

Μονόκλινο 995 

  

Φόροι αεροδροµίων, επίναυλοι καυσίµων, check points/φόροι πόλεων, parking: € 250* 

Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 µε την AEGEAN (ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα) 
 

ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι::  

� Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΑΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ µε AEGEAN AIRLINES  
 

 

1η µέρα A3 650   ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ  08.30΄ - 09.35΄ 
 

 
Οι πτήσεις µας 

 
 

6η µέρα Α3 655 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 17.40΄ - 20.40΄ 
 

� Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 

GRAND HOTEL SALERNO 4* σε superior 

δωµάτια µε θέα θάλασσα  

� Μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στη 

Ρώµη  

� Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά   

� Εκδροµές, περιηγήσεις, επισκέψεις βάσει 

προγράµµατος  

� Ξεναγός στην Ποµπηία 

� Ξεναγός στην Ρώµη  

� Έµπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου µας  

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδροµείς ως 75 ετών  

� Φ.Π.Α. 

 

∆∆εενν  ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι::    

� Είσοδοι σε µουσεία, µνηµεία και λοιπά αξιοθέατα  

� Ποτά, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία 

� Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόµενο κλπ. 



 



11..  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  
 

Για το διάστηµα 28/02/2021-28/02/2022, µε το ασφαλιστήριο Ταξιδιωτικής ασφάλισης της ERGO 

υπ’ αριθµ. 2073269757 & INTERAMERICAN, ισχύουν τα εξής: 
 

ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ    
 

1. Απώλεια Ζωής από ατύχηµα 37.500€ 

2. Μόνιµη ολική ανικανότητα από ατύχηµα 7.500€ & Μόνιµη µερική ανικανότητα από ατύχηµα % 

X 7.500€. 

3. Ιατροφαρµακευτικές εξωνοσοκοµειακές δαπάνες από ατύχηµα ή οξεία ασθένεια έως 8.000€. 

4. Νοσοκοµειακά έξοδα από ατύχηµα ή οξεία ασθένεια έως 14.000€. 

5α. Έξοδα αποστολής φαρµάκων έως 500€ σε περίπτωση που δεν µπορεί να τα προµηθευτεί 

τοπικά. 

5β. Βοήθηµα σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου ή ταυτότητας στο εξωτερικό έως 600€. 

6. Έξοδα επαναπατρισµού συνεπεία τραυµατισµού, οξείας ασθένειας, έως 9.000€. Καλύπτονται 

και τα έξοδα έως Β΄ βαθµού συγγένειας (έως ένα άτοµο) αν απαιτηθεί. 

7. Επιστροφή προκαταβολής σε περίπτωση αδυναµίας συµµετοχής στην οργανωµένη 

εκδροµή µε Group , λόγω τραυµατισµού, οξείας ασθένειας, νόσηση από COVID, θανάτου του 

ταξιδιώτη ή ατόµου έως Β΄ βαθµού συγγένειας, εφόσον υπάρχει εισαγωγή σε ιδιωτική Κλινική ή 

∆ηµόσιο Νοσοκοµείο έως 1500€ (Εξαιρούνται αποζηµιώσεις µε βεβαιώσεις από ιδιώτες 

Γιατρούς).  

8. Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης έως 2.000€ στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια 

του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβληµα υγείας ή θανάτου σε µέλη οικογένειας (τέκνα, γονείς, 

σύζυγοι, αδέλφια) στην Ελλάδα ή πυρκαγιάς σε κατοικία ή επαγγελµατική στέγη. 

9. Ηµερήσιο νοσοκοµειακό επίδοµα από οξεία ασθένεια ή ατύχηµα (έως 30 ηµέρες) κατ’ άτοµο 

100€. 

10. Έξοδα Α΄ ανάγκης διατροφής-διαµονής-µεταφοράς λόγω καθυστέρησης άφιξης των 

αποσκευών άνω των 4 ωρών έως 500€. 

11. Απώλεια Αποσκευών από δηµόσιο µεταφορικό µέσο. 

      Α. Ανά αποσκευή / ταξιδιώτη έως 400€. 

      Β. Ανά οικογένεια έως 1.000€. 

12. Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας έως 1000€. 

13. Έξοδα για νοµική υποστήριξη έως 3.000€. 

14. Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης (πάνω από 4 ώρες µέχρι έως 100€/ Πάνω από 24 

ώρες µέχρι έως 450€. 

15. Προσωπική Αστική Ευθύνη Ταξιδιώτη Σωµατικές Βλάβες / Υλικές Ζηµίες / Οµαδικό Ατύχηµα 

έως 10.000€ / 10.000€ / 10.000€. 

** Για ταξίδια αξίας 1501 € και άνω καθώς και τα ατοµικά ταξίδια υπάρχει ειδικός τιµοκατάλογος, 

µε τις χρεώσεις και αναλυτικά τις παροχές.  



22..  ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ      
 

1α. Καλύπτονται άτοµα που δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. 

1β. Για ηλικίες άνω των 75 ετών, ισχύουν τα εξής: 

- Έξοδα επαναπατρισµού µόνον από ατύχηµα ή θάνατο. 

- Απώλεια αποσκευών. 

- Προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη. 

- Έξοδα Α΄ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών. 

- Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό 
πρόβληµα υγείας σε µέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα. 
 

- Επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναµίας συµµετοχής στην 
εκδροµή λόγω θανάτου ή σοβαρού συµβάντος σε Β΄ Βαθµού συγγένεια. Η εξαίρεση θα 
υφίσταται για οποιοδήποτε συµβάν αφορά τον ίδιο. 
 

- Θάνατος από ατύχηµα. 

- Μόνιµη Ολική ανικανότητα από ατύχηµα. 

- Μόνιµη µερική ανικανότητα από ατύχηµα % επί του ασφαλισµένου κεφαλαίου ανά άτοµο. 

2. Οξεία ασθένεια θεωρείται κάθε αρρώστια ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχηµα και που 
δεν προϋπήρχε και εµφανίστηκε στη διάρκεια του ταξιδιού. 
 

3. Η παροχή επιστροφής της προκαταβολής δίδεται ή µε την προσκόµιση νοσοκοµειακών 
παραστατικών ή, εφόσον δεν υπάρχει νοσοκοµειακή περίθαλψη, βεβαίωση από τον ιατρό της 
εταιρίας. 
 

4. Για τις παροχές εξωνοσοκοµειακών & νοσοκοµειακών δαπανών καθώς και των εξόδων 
επαναπατρισµού απαιτούνται πρωτότυπα παραστατικά. 
 

5. Καλύπτονται κατ’ εξαίρεση απαιτήσεις από Τροµοκρατικές ενέργειες µόνο για τα 
νοσοκοµειακά-εξωνοσοκοµειακά έξοδα και επαναπατρισµό. 
 

6. Ως προϋποθέσεις για την αποζηµίωση από αίτια σοβαρού τραυµατισµού ή ασθένειας, 
ορίζονται οι κάτωθι εναλλακτικά περιπτώσεις: 
 

- Νοσηλεία σε ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκοµείο κατ’ ελάχιστο για µία διανυκτέρευση. 

- One Day Clinic-One Day Surgery - Αυθηµερόν νοσηλεία για επεµβάσεις-αποθεραπεία σε 
ιδιωτική κλινική & κρατικό νοσοκοµείο. 
 

- Παροχή πρώτων βοηθειών για κατάγµατα και σοβαρούς τραυµατισµούς σε εξωτερικά ιατρεία 
ιδιωτικής κλινικής ή κρατικού νοσοκοµείου. 
 

- Η Νοσηλεία ή One Day Clinic θεραπεία, ή παροχή πρώτων βοηθειών θα πρέπει να έχει 
πραγµατοποιηθεί από την 30η µέρα της προγραµµατισµένης αναχώρησης έως την ηµέρα 
αναχώρησης. 
 

- Εξαιρούνται της δυνατότητας αποζηµιώσεως, απαιτήσεις µε γνωµατεύσεις-βεβαιώσεις 

από ιδιώτη ιατρό. 

7. Για την αντιµετώπιση περίπτωσης ασθένειας κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, συνιστούµε στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή µε τον ασφαλιστικό τους φορέα για 

την έκδοση της "Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας", η οποία ωστόσο είναι προαιρετική. 

Συνιστούµε ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες µια προαιρετική ασφάλιση µε τις καλύψεις και τα 

ποσά που επιθυµούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχηµάτων, αποσκευών κτλ., δεδοµένου ότι οι 

διεθνείς συµβάσεις περιορίζουν τις ευθύνες των µεταφορέων, την οποία µπορούν να αγοράσουν 

και από τα γραφεία µας µε κόστος ειδικά διαµορφωµένο για αυτούς. 


