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3 Γνωρίστε τη COMPASS.
Ξέρατε ότι ιδρυθήκαμε το 2008;;



Αφιερωμένοι εξ’αρχής στον τουρισμό εξελίσσουμε
συνεχώς τις υπηρεσίες μας με σκοπό την πλήρη κάλυψη
των αναγκών των πελατών μας.

Η COMPASS έχει εδραιωθεί στον απαιτητικό χώρο του
τουρισμού και επανεπενδύει συνεχώς στην ανοδική πορεία
που καταγράφει από την αρχή της λειτουργίας της.
Κυρίως όμως, καταξιώνεται μέρα με τη μέρα στις
συνειδήσεις των παλιών και νέων πελατών της, ως μια
αξιόπιστη εταιρία που με επαγγελματισμό συμβάλλει στη
βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.

Τα στελέχη της COMPASS δίνοντας έμφαση στην
προσωπική εξυπηρέτηση και στην ποιότητα των
υπηρεσιών, είναι δίπλα σας για να ικανοποιήσουν την κάθε
σας ανάγκη!

Σήμερα, έπειτα από 14 χρόνια, τα στελέχη της COMPASS
μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία τους στο χώρο του
τουρισμού, είναι σε θέση να παρέχουν ολοκληρωμένες
υπηρεσίες τόσο για ταξίδια διακοπών όσο και
επαγγελματικά καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις σας.

Ζητήστε μας προσφορά για τη Ρώμη και επωφεληθείτε
από την ποιότητα και την εγγύηση καλύτερης τιμής της
COMPASS!

t. +30 2310 818111 
e. info@compasstravel.gr

Γνωρίστε την COMPASS!
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Εισαγωγή
Παγκοσμίως, λίγες είναι οι πόλεις που φεύγοντας
οι επισκέπτες δεν έχουν την επιθυμία να
επιστρέψουν. Δεδομένου ότι είναι η έδρα της
ιταλικής κυβέρνησης και του Βατικανού, η Ρώμη
είναι μια γνήσια πρωτεύουσα. Έχει όλα όσα θα
θέλατε από μια μοντέρνα πόλη, ωστόσο η ιστορία
της πόλης είναι που λειτουργεί ως πόλος έλξης
για εκατομμύρια επισκέπτες. Από τα ερείπια των
ημερών της ένδοξης Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
μέχρι την Αναγέννηση και τα μπαρόκ κτήρια του
ιστορικού της κέντρου, η Ρώμη είναι ένα λαμπρό
αρχιτεκτονικό μωσαϊκό, ένα πραγματικό
αριστούργημα.
Παρόλο το ένδοξο παρελθόν της Ρώμης, οι
σύγχρονοι κάτοικοί της απολαμβάνουν το σήμερα.
Η πληθώρα από εστιατόρια και μπαρ που
σερβίρουν κρασί στην Campo de’ Fiori κάνουν την
περιοχή σημείο αναφοράς της νυχτερινής ζωής
τόσο για τους τουρίστες όσο και για τους
ντόπιους, βρεθείτε εκεί και απολαύστε ένα
παραδοσιακό γεύμα νιόκι ή ζυμαρικά Coda alla
vaccinara με κοκκινιστή σάλτσα μοσχαριού. Κατά
τη διάρκεια της ημέρας περάστε από την πρωινή
αγορά που βρίσκετε στην ίδια περιοχή, και
περιηγηθείτε ανάμεσα σε μικροπωλητές που
πωλούν τοπικά limoncello, ζυμαρικά, και ζουμερά
ώριμα προϊόντα στους πάγκους τους. 
Κατά μήκος της φημισμένης Via Condotti
επισκεφθείτε καταστήματα λαμπερών ονομάτων
όπως Prada και Valentino, περπατήστε στα
καλντερίμια ανάμεσα στα αρχαία κτήρια, πιείτε
πολύ κρασί και καφέ, περιηγηθείτε στις αγορές
της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης και
απολαύστε πάρα πολύ παγωτό. Μετά από όλα αυτά
θα καταλάβετε το νόημα του dolce vita(γλυκιά
ζωή)!



Αξιοθέατα
COLOSSEO
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Δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις το διάσημο
Κολοσσαίο ή αλλιώς Amphitheatrum Flavium, που
ορθώνεται περήφανο στο νοτιοανατολικό άκρο
του ιστορικού κέντρου της ιταλικής
πρωτεύουσας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
μπείτε μέσα στο αξιοθέατο ώστε να ταξιδέψετε
νοερά στην κλασσική εποχή. Στο πλάι του
Κολοσσαίου, μην παραλείψετε να θαυμάσετε την
εντυπωσιακή αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

FONTANA DI TREVI
To διάσημο σιντριβάνι είναι και πάλι ανοικτό
προς το κοινό,  ανακαινισμένο και πιο όμορφο
από ποτέ. Φυσικά είναι το νούμερο ένα must για
όσους επισκεφθούν τη Ρώμη: ρίξτε ένα νόμισμα
και κάντε μια ευχή! Οι Ιταλοί λένε ότι με ένα
νόμισμα επιστρέφεις στην αιώνια πόλη, με δύο
ερωτεύεσαι έναν Ιταλό, ενώ με τρία νομίσματα θα
τον παντρευτείς!
PANTHEON
Ο ναός που είναι αφιερωμένος σε όλους του
Θεούς βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης
και θεωρείται ένα αρχιτεκτονικό “θαύμα” που
ακόμα και σήμερα η γεωμετρία του
εντυπωσιάζει. Η μόνη πηγή φωτός είναι ένα
κυκλικό άνοιγμα στη μέση του θόλου περίπου 9
μέτρα, γνωστό ως oculus (λατινική ονομασία για
το μάτι). Αυτό είναι και το μοναδικό άνοιγμα στο
κτήριο, δεν υπάρχουν ούτε παράθυρα, ούτε άλλες
πόρτες, πλην της κεντρικής.

PIAZZA NAVONA
Μια από τις πιο όμορφες πλατείες, εάν όχι η πιο
όμορφη στη Ρώμη. Εδώ γυρίστηκαν πολλές
ταινίες και τα 3 συντριβάνια του Μπενίνι
αποτελούν ένα χαρακτηριστικό αξιοθέατο της
αιώνιας πόλης.



Αξιοθέατα

VILLA & GALLERIA BORGHESE
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Η Villa Borghese είναι τo πιο κεντρικό, γνωστό και
δημοφιλές πάρκο της Ρώμης και είναι κατάλληλο
για όλες της ηλικίες. Μέσα στο πάρκο υπάρχουν
παιδικές κούνιες, λίμνες, ζωολογικός κήπος,
σινεμά, καφέ, εστιατόρια καθώς και η Galleria
Borghese, με γνωστά έργα τέχνης. H είσοδος στη
Galleria Borghese επιτρέπεται μόνο me εισιτήριo!

BASILICA DI SAN PIETRO

PIAZZA DI SPAGNA
Πασίγνωστο σημείο συνάντησης αλλά και φλερτ,
αφού οι νεαροί Ρωμαίοι συνηθίζουν να
προσφέρουν τριαντάφυλλα στα κορίτσια που
κάθονται στα σκαλιά. Μην παραλείψετε να
απολαύσετε το πέρασμα σας από τα Ισπανικά
Σκαλιά τόσο τη μέρα όσο και τη νύχτα βγάζοντας
όμορφες φωτογραφίες.

Η διάσημη πλατεία και η εκκλησία του Αγίου
Πέτρου είναι εντελώς δωρεάν. Φτάνοντας στην
πλατεία θα δείτε μια τεράστια ουρά αλλά μην
ανησυχείτε, δεν κόβουν εισιτήρια και προχωράει
πολύ γρήγορα. Εάν θέλετε να δείτε και τα μουσεία
του Βατικανό τα εισιτήρια, λόγω της πανδημίας,
διατίθενται πια μόνο online, οπότε η προαγορά
είναι υποχρεωτική.

CASTEL SANT'ANGELO
Χτισμένο πάνω στις όχθες του Τίβερη, αποτελεί
ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ιστορικά κτίρια
της Αιώνιας Πόλης. Αρχικά μαυσωλείο του
αυτοκράτορα Αδριανού, έπειτα προμαχώνας,
φρούριο και παπική κατοικία, η πιο γνωστή του
χρήση ήταν ως καταφύγιο του Ποντίφικα σε
περιπτώσεις κινδύνου καθώς ένας μυστικός
διάδρομος συνδέει το κτίριο με το Βατικανό. 



Αξιοθέατα
ALTARA DELLA PATRIA
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Το επιβλητικό κτήριο που βρίσκεται στην Piazza
Venezia αποτελεί φόρο τιμής στον Victor
Emmanuel II, τον πρώτο βασιλιά της ενοποιημένης
Ιταλίας. Το χαρακτηριστικό λευκό χρώμα των
μαρμάρων του το καθιστά πρωταγωνιστή στις
φωτογραφίες των τουριστών καθώς προσφέρει
εκπληκτική θέα στη Ρώμη.

VATICAN MUSEUM - CAPPELLA SISTINA

CAMPO DE FIORI
Μονάχα αν επισκεφθεί κανείς αυτή την πλατεία θα
καταφέρει να γνωρίσει την αυθεντική πλευρά της
Ιταλικής πρωτεύουσας. Βρίσκεται στο κέντρο της
Ρώμης, κοντά στην Piazza Navona. Φημίζεται την
ημέρα για την πιο διάσημη υπαίθρια αγορά της
Ρώμης ενώ το βράδυ αποτελεί ιδανικό σημείο
συνάντησης για ένα ποτό μέσα στα γραφικά της
σοκάκια.

Ξεκίνησε ως μια μικρή συλλογή γλυπτών και με το
πέρασμα των αιώνων μετατράπηκε σε ένα
συγκρότημα από τα εντυπωσιακότερα μουσεία του
κόσμου που χαρακτηρίζεται για τις καλύτερες
συλλογές τέχνης στον πλανήτη. Ένα από τα πιο
εντυπωσιακά σημεία των Μουσείων του Βατικανού
είναι η περίφημη Καπέλα Σιξτίνα (Cappella Sistina),
όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν όχι
μόνο την εκπληκτική οροφή του Μιχαήλ Αγγέλου
αλλά και μια σειρά από άλλα υπέροχα έργα τέχνης.

FORO ROMANO & PALATINO
Ο πυρήνας της Ρωμαϊκής εξουσίας, αποτελούσε
για αιώνες το κέντρο της δημόσιας ζωής της
Ρώμης. Σήμερα η Ρωμαϊκή Αγορά είναι μία μεγάλη
έκταση με ερείπια μαρμάρινων κατασκευών,
κιόνων και επιδαπέδιων σχεδιαγραμμάτων.
Βρίσκεται στη μικρή κοιλάδα μεταξύ των Λόφων
Παλατίνου και Καπιτωλίου. 



Αξιοθέατα
PIAZZA DEL POPOLO
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Αυτή η εντυπωσιακή σε μέγεθος πλατεία
βρίσκεται στο βορειοδυτικό κομμάτι του
ιστορικού κέντρου σε μικρή απόσταση από τη
στάση του μετρό Flaminio. 
Το εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι άλλο από τη
λεγόμενη Τρίαινα (Ιλ Τριντέτε), που σχηματίζεται
από τρεις δρόμους και τις Δίδυμες Εκκλησίες
παρουσιάζοντας σαν μία εικόνα από καθρέφτη.
VIA VENETO

CAMPIDOGLIO
Όμορφα σχεδιασμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο είναι
το αριστούργημα του ψηλότερου λόφου της
Ρώμης, του Καπιτωλίου. Βρίσκεται μεταξύ της
Ρωμαϊκής Αγοράς και του Campus Martius. Η
Piazza del Campidoglio ήταν η έδρα της Γερουσίας,
η κυβερνητική βάση της αρχαίας Ρώμης και ο
χώρος πολλών θρησκευτικών ιερών. Οριοθετείται
από τρία κτίρια, το Palazzo Senatorio, το Palazzo
dei Conservatori και το Palazzo Nuovo.

Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης,
συνδέει την Piazza Barberini με την Porta Pinciana,
θεωρείται μια από τις ακριβότερες, διασημότερες
και πολυτελέστερες οδούς της πόλης. Ξεκινώντας
από την Piazza Barberini, μπορείτε να συναντήσετε
πολυτελή ξενοδοχεία, αρχοντικά κτίρια και
διάσημα καφέ, αλλά και αριστουργήματα από
διάφορες περιόδους.

VIA DEL CORSO
Είναι ο κατεξοχήν εμπορικός δρόμος της πόλης
συνδέει την κεντρική Piazza Venezia με την
ιστορική Piazza del Popolo. Ενάμιση χιλιόμετρο με
καταστήματα, αναμνηστικά δώρα, πλανόδιους
πωλητές αλλά και εκκλησίες, μνημεία, ιστορικά
κτίρια στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης. Αποτελεί
μια διαδρομή όχι μόνο μαζικού τουρισμού και
εμπορίου αλλά και δείγμα της τέχνης, του
πολιτισμού και της πολιτικής. 



1.Όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης μπορείτε να το περπατήσετε σε 2-3 ώρες. Άρα το άνετο
παπούτσι είναι από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να έχετε στη βαλίτσα σας. Η Ρώμη είναι πολύ
φιλική στους πεζούς, αφού ολόκληρο το κέντρο της είναι πεζοδρομημένο.

2.Αν σκοπεύετε να επισκεφθείτε πολλά αξιοθέατα, να έχετε έκπτωση αλλά και δωρεάν χρήση των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, αγοράστε το Roma Pass! Πραγματικά θα σας σώσει! Επιπλέον, θα
επωφεληθείτε απο το Skip the Line!!

3.Δεν χρειάζεται να επισκεφθείτε τη Fontana di Trevi μέρα για μια φωτογραφία, γιατί συνήθως
γίνεται χαμός! Το βράδυ γύρω στις 10 αδειάζει και έχει ειδυλλιακό φωτισμό! 

4.Μπείτε μέσα στο Castel Sant’ Angelo και ανεβείτε μέχρι ψηλά για να απολαύσετε τη μαγευτική
θέα όλης της Ρώμης!! Πραγματικά αξίζει!

5.Ταξίδι στη Ρώμη δίχως να δοκιμάσετε ιταλικό καφέ, τιραμισού καθώς και παραδοσιακή ιταλική
πίτσα και σπαγγέτι δεν γίνεται! 
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Travel Tips by COMPASS



Αεροπορικά εισιτήρια
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
Φόροι αεροδρομίων
Τουριστικός οδηγός by COMPASS
Χάρτης μετρό και μέσων μαζικής μεταφοράς

Rome by COMPASS
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Έκδοση Rome Pass
Είσοδος στο Colosseum
Είσοδος στη Basilica Di San Pietro
Είσοδος στο Μουσείο του Βατικανό 
Είσοδος στο Villa & Galleria Borghese
Είσοδος στο Castel Sant’Angelo
Είσοδος στο Altara della Patria
Είσοδος στο Palazzo Barberini
Είσοδος στα Capitoline Museums 
Walking tour σε Roman Forum & Palatine Hill

Πρόσθετες δραστηριότητες

Παρεχόμενες υπηρεσίες



Important Notes
Η αναχώρησή σας μπορεί να γίνει είτε από Αθήνα είτε
από Θεσσαλονίκη.

Αεροπορικές εταιρίες με τις οποίες μπορείτε να
ταξιδέψετε για Ρώμη είναι: Aegean Airlines, ITA
Airways, Ryanair, Sky Express κ.α.

Οι μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο γίνονται
με ασφάλεια με τη χρήση πολυτελών οχημάτων.

Στην τιμή της προσφοράς που θα λάβετε
περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε
επιλεγμένα ξενοδοχεία, φόροι αεροδρομίων και ο
τουριστικός οδηγός by COMPASS!

Προσφορά: Ταξίδι στη Ρώμη για πέντε (5)
διανυκτερεύσεις με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και
φόρους αεροδρομίων από €250/άτομο!

 

Σημαντικές Πληροφορίες
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COMPASS | We design memories

Rome by COMPASS!
"Rome is always a good idea"

www.compassteam.gr

http://www.compassteam.gr/

