ΡΩΜΗ – ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ – ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

1η µέρα: Αθήνα - Ρώµη - ξενάγηση πόλης & Κατακόµβες
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και αναχώρηση για τη Ρώµη µε την AEGEAN AIRLINES .
Άφιξη και πρώτη µας επίσκεψη στις κατακόµβες το Αγ. Καλλίστου. Συνεχίζουµε για την εκκλησία του
Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Θα δούµε την πλατεία που σχεδίασε ο Μπερνίνι, το µπαλκόνι που ο Πάπας
ευλογεί τους πιστούς, την πλατεία Βενετίας, το Παλάτσο Βιτοριάνο που είναι και ο άγνωστος στρατιώτης της
Ιταλίας, το Παλάτσο Βενέτσια, το µπαλκόνι της Λετίτσια, µητέρας του Ναπολέων Βοναπάρτη. Θα περάσουµε
κάτω από το Καπιτώλιο, µέσα από το δρόµο των Ρωµαϊκών αγορών, τον ιππόδροµο, τον λόφο του
Παλατίνου, τις θέρµες του αυτοκράτορα Καρακάλα, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και ολοκληρώνουµε
την ξενάγηση µας µε το Κολοσσαίο. Τακτοποίηση στο πολυτελές ξενοδοχείο EMPIRE PALACE 4* (
www.empirepalacehotel.com ) 5 λεπτά µε τα πόδια από τη Via Veneto ή στο εξίσου κεντρικό ξενοδοχείο στο
CICERONE 4* ( www.hotelcicerone.com ) .
2η µέρα: Ρώµη - µουσεία Βατικανού - Βασιλική Αγ. Πέτρου
Μπουφέ πρόγευµα και η σηµερινή µας ηµέρα θα ξεκινήσει µε επίσκεψη στα Μουσεία του Βατικανού, όπου θα δούµε
τις αίθουσες των γλυπτών, των χαλιών, των παπύρων, των αυτοκρατόρων και θα καταλήξουµε στην διάσηµη Καπέλα
Σιστίνα, το παρεκκλήσιο του Αποστολικού Παλατίου, επίσηµης κατοικίας του Πάπα της Ρωµαιοκαθολικής
Εκκλησίας του οποίου η οροφή ζωγραφίστηκε από τον Μιχαήλ-Άγγελο. Ακολουθεί επίσκεψη στο ανεξάρτητο
κρατίδιο του Βατικανού, όπου βρίσκεται η Βασιλική του Αγίου Πέτρου (η µεγαλύτερη εκκλησία του κόσµου). Θα
ξεναγηθούµε στην εκκλησία και θα δούµε την θεσπέσια κατασκευή του Μιχαήλ Αγγέλου, την περίφηµη Πιετά και
τον µπρούτζινο τεράστιο άµβωνα του Μπερνίνι.
3η µέρα: 4.εκδροµή στη Φλωρεντία
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για την εκδροµή στη Φλωρεντία ( έξοδα ατοµικά ) . Θα γνωρίσουµε µέσα από την
ξενάγηση µας µια από τις θρυλικότερες πόλεις της Ιταλίας. Θα δούµε το Ντουόµο, το Βαπτιστήριο, την εκκλησία Σάντα
Κρότσε, την Πόντε Βέκιο και την Πιάτσα ντε λα Σινιορία που είναι και τα σηµαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Το
απόγευµα ελεύθερο για να χαρείτε την πόλη όπως εσείς επιθυµείτε ή για να κάνετε τα ψώνια σας από τη φηµισµένη
αγορά της.

4η µέρα: Ρώµη - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευµα και ελεύθερος χρόνος µέχρι τη µεταφορά στο αεροδρόµιο για τη πτήση για Αθήνα.
Σηµείωση: Οι ανωτέρω εκδροµές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν µε διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας
Αναχ : 26 Ιανουαρίου , 2,9 Μαρτίου 4 µέρες
CICERONE
EMPIRE PALACE
Τιµή κατ’ άτοµο:
∆ίκλινο
299
339
3ο άτ. έως 12 ετών
245
289
Μονόκλινο
419
469
Φόροι αεροδροµίου & επίναυλοι καυσίµων € 150.
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 µε την AEGEAN. ( αναλόγως µε τη διαθεσιµότητα )
Περιλαµβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ µε την AEGEAN
• Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας
• Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόµιο
• Ξενάγηση της πόλης της Ρώµης & Κατακόµβες
• Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού & στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου
• Αρχηγός /συνοδός του γραφείου µας
• Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης και Ταξιδιωτική έως 75 ετών
• Φ.Π.Α.
∆εν Περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων, φόροι πόλεων, check point (20€ κατ’ άτοµο),
είσοδοι σε µουσεία και στους επισκεπτόµενους αρχαιολογικούς χώρους & Βατικανό, ακουστικά για την ξενάγηση
του Αγ. Πέτρου, αχθοφορικά και φιλοδωρήµατα, Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραµµα ή αναφέρεται ως
προαιρετικό ή προτεινόµενο

