ΡΩΜΗ ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ
5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:18,22/7&1,8,15,22/08
η

1 ημέρα : ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρώμη. Άφιξη, και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας
από το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου. Κάποτε
αντηχούσαν οι κραυγές των μονομάχων και τα ουρλιαχτά του όχλου, ενώ αργότερα οι χτύποι των
σφυριών που αφαιρούσαν τους πλίνθους και τα μάρμαρα που το διακοσμούσαν για να χτιστούν
εκκλησίες και παλάτια της παπικής Ρώμης. Στην ρωμαϊκή αγορά ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης
και το κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού
κόσμου. Σήμερα αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης.
Στην πλατεία Βενετίας θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρ
Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι επίσης και το μνημείο
του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκετε μπροστά από τον λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό
από τους επτά ιστορικούς λόφους που ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη, από τον οποίο από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα διοικείται η Ρώμη. Επίσης θα δούμε την αψίδα του Μεγάλου
Κωνσταντίνου, και την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια κάνοντας μια ευχή ρίχνοντας ένα κέρμα στην
φημισμένη κρήνη της Φοντάνα Ντι Τρέβι.
η

2 ημέρα: ΡΩΜΗ-ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Πρωινό και ξενάγηση στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου την μεγαλύτερη εκκλησία της χριστιανοσύνης
που θα σας εντυπωσιάσει με τον πλούτο και την επιβλητικότητα της. Μεταξύ των άλλων θα δούμε
την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου , το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον Παπικό Βωμό έργο του
Μπερνίνι . Συνεχίζουμε για το ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα μουσεία
του Βατικανού, από τα σημαντικότερα του κόσμου. Θα θαυμάσουμε το σύμπλεγμα του Λαοκόωντα,
τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, την αίθουσα των ζώων, του Απόλλωνα, τον διάδρομο των
κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα Δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο
μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ με την περίφημη Σχολή των Αθηνών και θα καταλήξουμε στην Καπέλα
Σιστίνα με τις μεγαλοφυείς τοι- χογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται από τα μεγαλύτερα
αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής όλων των εποχών. Απόγευμα ελεύθερο για να
γνωρίσετε και άλλα αξιοθέατα της πόλης .
3η ημέρα: ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Πρωινό και αναχώρηση για την Φλωρεντία που θεωρείται ως η γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης
και είναι γνωστή για τις καλές τέχνες και την αρχιτεκτονική . Θα δούμε το Πάλατι Ουφίτσι που
στεγάζει ένα από τα παλαιότερα μουσεία-πινακοθήκες στο κόσμο, την Εκκλησία του Τίμιου Σταυρού,
την Σάντα Κρότσε που τόπος ταφής 270 επιφανών Φλωρεντίνων, ανάμεσα στους οποίους ο
Γαλιλαίος, ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Μακιαβέλι. Θα θαυμάσουμε την γέφυρα Πόντε Βέκιο, με τα
σπίτια και τα μαγαζάκια που μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από το ποτάμι. Στην Πιάτσα ντε λα
Σινιορία θα δούμε το Παλάτσο Βέκιο –έδρα της τοπικής κυβέρνησης και Δημαρχείο της πόλης και θα
καταλήξουμε στην Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι που βρίσκεται ο τρίτος μεγαλύτερος Καθεδρικός Ναός της
Ευρώπης, η Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
η

4 ημέρα:ΡΩΜΗ –ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη στην διάθεση σας για να κάνετε βόλτες στις υπέροχες πλατείες της
πόλης , στα μοναδικά καφέ και τα ψώνια σας στις πολυτελείς μπουτίκ.
5η ημέρα: ΡΩΜΗ-ΤΙΒΟΛΙ(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Πρωινό. Σας προτείνουμε μια εκδρομή στο Τίβολι και την Villa D’Este, μία από τις σημαντικότερες
αναγεννησιακές βίλες στην Ιταλία, με τους περίφημους κήπους της με τα 1000 σιντριβάνια και έδρα
της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου της Ρώμης. Στους κήπους της βίλας θα
απολαύσουμε το σιντριβάνι του μουσικού οργάνου με τους καταρράκτες του, το σιντριβάνι της

Ρώμης και του Τίβολι που επικοινωνούν μεταξύ τους με τον διάδρομο των εκατό σιντριβανιών, το
σιντριβάνι της κουκουβάγιας και αυτό των δράκων. Θα υπάρχει χρόνος να κάνετε αν θέλετε ένα
περίπατο στο μεσαιωνικό Τίβολι. Για όσους δεν ακολουθήσουν , ελεύθεροι στην πλούσια αγορά της
πόλης και αργότερα μεταφορά στο αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής.

Περιλαμβάνονται :










Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean
Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του γραφείου μας.
Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.
Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας.
Διατροφή όπως αναφέρεται στον τιμοκατάλογο.
Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
Φ.Π.Α.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται :





Φόροι αεροδρομίων.
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία.

Ρώμη Αιώνια Πόλη 5ημ

Ατομικό πακέτο Σελ 14

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Τοποθεσία

Διατροφή

Smart
Price

Κανονική
Τιμή

Παιδί
2-12

Επιβ.
Μονόκ.

● 18/07
● 22/07
● 01/08
● 08/08
● 15/08
● 22/08

Clodio 4*

ημικεντρικό

πρωινό

339 €

369 €

200 €

135 €

Giulio Cesare
4*

κεντρικό

πρωινό

359 €

389 €

200 €

145 €

Cicerone 4*

κεντρικό

πρωινό

385 €

415 €

200 €

155 €

Πτήσεις - Αερ. Εταιρία
- Παρ/σεις

Aegean Airlines εγγυημένες
θέσεις
Αθήνα-Ρώμη
09:00-10:10
Ρώμη-Αθήνα
17:25-20:25

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 150€. Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή και βαλίτσα 23kg ανά άτομο. Εκδρομικό πακέτο (μεταφορές από/προς
αεροδρόμιο, ξενάγηση πόλης, Μουσεία Βατικανού, Άγιος Πέτρος) 65 € ανά άτομο, 45 € παιδιά 2-12. Προαιρετική εκδρομή Φλωρεντία 50 € ανά άτομο με
προαγορά και 60 € επί τόπου, Προαιρετική εκδρομή Τίβολι 30 € ανά άτομο με προαγορά και 40 € επί τόπου. Check Points 20 €

