ΡΩΜΗ
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ- ΡΩΜΗ – Περιήγηση Πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ρώμη. Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης από το
Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου. Στη συνέχεια, θα θαυμάσουμε
τη ρωμαϊκή αγορά που ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορίας. Σήμερα,
αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Στην Piazza Venezia θα σας
εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Vittorio Emanuele II, τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης
ενωμένης Ιταλίας. Το μνημείο περιέχει τον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη με την αιώνια φλόγα, χτισμένο κάτω
από το άγαλμα της Ιταλίας μετά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο. Βρίσκεται μπροστά από τον λόφο του Καπιτωλίου,
τον πιο σημαντικό από τους επτά ιστορικούς λόφους που ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη. Επίσης θα δούμε την
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον ιππόδρομο, τις θέρμες του Καρακάλα, την πολύβουη Piazza Di
Spagna και θα φτάσουμε στη φημισμένη κρήνη της Fontana Di Trevi. Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: ΡΩΜΗ - ΒΑΤΙΚΑΝΟ (Μουσεία & Άγιος Πέτρος)
Πρόγευμα. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα μουσεία του
Βατικανού, ένα από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε τις αίθουσες των γλυπτών, των χαλιών
και των παπύρων, των αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε στη διάσημη Καπέλα Σιστίνα (Capella Sistina), το
παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, της κατοικίας του Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, του
οποίου η οροφή ζωγραφίστηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο (Michelangelo). Μετά θα περάσουμε στην Βασιλική
του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, που θα μας εντυπωσιάσει με τον πλούτο και την
επιβλητικότητά της. Μεταξύ άλλων, θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου & τον τεράστιο μπρούτζινο
άμβωνα που δεσπόζει πάνω από τον Παπικό Βωμό έργο του Μπερνίνι. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
3η μέρα: ΡΩΜΗ – Προαιρετική Ημερήσια Εκδρομή στη Φλωρεντία
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε ημερήσια εκδρομή για την πρωτεύουσα της
Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία. Με τη βοήθεια του ξεναγού μας θα δούμε την Πιάτσα ντε λα Σινιορία
(Piazza Della Signoria), την εκκλησία Σάντα Κρότσε (Santa Croce) με τους τάφους του Δάντη και του
Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκιο (Ponte Vecchio) και την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού Ναού με το καμπαναριό,
την Παναγία των Λουλουδιών (Santa Maria Del Fiore) και το ιστορικό βαπτιστήριο. Θα επισκεφθούμε το σπίτι
του Δάντη, του μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε ένα πέρασμα από το Ναό του
Ορσανμικέλε (Orsanmichele), ενώ δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα
(Piazza della Repubblica) με τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski και την περιβόητη αψίδα της Ελευθερίας
(Arch of Triumph). Επιστροφή στη Ρώμη.
4η μέρα: ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα και η μέρα σας ελεύθερη για ψώνια σε μία από τις γνωστότερες αγορές του κόσμου. Στη συνέχεια
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Αναχωρήσεις: 25/10/2019
Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας πτήσεις της Aegean Airlines
 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
 Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου
 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία,
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
 Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
 Επίσημος ξεναγός στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου & στα Μουσεία του Βατικανό
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 ΦΠΑ
 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
 Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά

Δεν περιλαμβάνονται:
 Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
 Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Ρώμη 6€ το άτομο τη διανυκτέρευση)
 Checkpoints 20€ το άτομο
 Πακέτο Βατικανό 30€ το άτομο (εισιτήριο μουσείου, προκράτηση & ραντεβού για αποφυγή ουράς
κατά την είσοδο στα μουσεία, ακουστικά για τη ξενάγηση του Αγίου Πέτρου)
 Ημερήσια Εκδρομή στη Φλωρεντία (παρουσία του συνοδού της εκδρομής & επίσημου ξεναγού 70€
το άτομο)
 Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
 Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
 Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Πτήσεις
Αναχώρηση : Α3 650 Αθήνα - Ρώμη
Επιστροφή : Α3 655 Ρώμη - Αθήνα

08.25 - 09.35
17.25 - 20:25

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019.Μετά θα
υπάρξει προσαύξηση 10% στην τιμή του πακέτου εκτός φόρων.

Ξενοδοχεία

Φόροι

Δίκλινο

Μονόκλινο

Παιδί

HOTEL Novotel Roma Est 4* ή
παρόμοιο

160€

410€

525€

320€

HOTEL American Palace 4* ή
παρόμοιο

160€

460€

615€

340€

