
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

Στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράµµατος <<Ελλάδα –Ιταλία: 

∆ύο λαοί µε κοινή πολιτιστική κληρονοµιά.Una faccia,una 

razza>>,40 µαθητές του σχολείου µας επισκεφθήκαµε την Ιταλία 

µε συνοδούς καθηγητές την κα Βαληλή, την κα Καρρά και τον 

κ.Ποντίκα. 

Η επίσκεψη ξεκίνησε την ∆ευτέρα 31 Μαρτίου 2014 και διήρκησε 

ως την Πέµπτη 3 Απριλίου. Αναχωρήσαµε  αεροπορικώς από το 

Αεροδρόµιο Μακεδονία το µεσηµέρι και φτάσαµε στο Αεροδρόµιο 

Ciampino  της Ρώµης.Αµέσως ξεκινήσαµε την ξενάγησή µας στο 

ιστορικό κέντρο της Αιώνιας Πόλης. Επισκεφθήκαµε το Λόφο 

Παλατίνο, τη Ρωµαική Αγορά, τις Αυτοκρατορικές Αγορές, το 

Κολοσσαίο, το Καπιτώλιο και την Piazza Venezia.Aργά το 

απόγευµα τακτοποιηθήκαµε στο ξενοδοχείο Romanico Palace που 

βρίσκεται δίπλα στη Via Veneto,έτσι το βράδυ είχαµε την ευκαιρία 

να κάνουµε τις βόλτες µας στους δρόµους της Ρώµης και να δούµε 

την Piazza Barberini,την Fontana del Tritone και να καταλήξουµε 

στην Fontana di Trevi για να απολαύσουµε το θέαµα και να 

κάνουµε τις ευχές µας, ρίχνοντας νοµίσµατα. 

Την Τρίτη το πρωί περπατήσαµε ως την Piazza di Spagna, Trinita’ 

dei Monti,την Via dei Condotti µε το ιστορικό Caffe’ Greco ,την Via 

del Corso, όπου κάναµε τα ψώνια µας.Το µεσηµέρι πήγαµε στο 

Βατικανό ,περιηγηθήκαµε στα µουσεία του,στο Βωµό του 

Αυγούστου και τον Άγιο Πέτρο.Είδαµε το Castel Sant’Angelo,την 

Piazza dei Tribunali,την Piazza Cavour και στο τέλος την Piazza 

Navona. 

Την Τετάρτη ταξιδέψαµε για Φλωρεντία,αφού πρώτα είδαµε το 

γήπεδο της Roma,Olimpico. Φτάνοντας το µεσηµέρι στην 

Φλωρεντία που µοιάζει µε ανοιχτό µουσείο, ξεναγηθήκαµε στην 

πόλη,επισκεφθήκαµε το ∆ηµαρχείο, το Duomo,το Uffici,την Piazza 

della Signoria και το Ponte Vecchio. Tην ελεύθερη µας ώρα 

κάναµε τα ψώνια µας στην αγορά.Το βράδυ γυρίσαµε στη Ρώµη 

και αργά περπατήσαµε ως την φωτισµένη Fontana di Trevi και την 

Piazza di Spagna αφήνοντας µας τις καλύτερες εντυπώσεις,για να 

αναχωρήσουµε την Πέµπτη το πρωί για το Αεροδρόµιο Ciampino 



και το µεσηµέρι να επιστρέψουµε

υπέροχα!Ήταν ένα ταξίδι

 

επιστρέψουµε στην Θεσσαλονίκη.Περάσαµε

ταξίδι που θα θυµόµαστε πάντα! 

Περάσαµε 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


