ΡΩΜΗ ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ
4 ΗΜΕΡΕΣ

1η Μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το αεροδρόμιο απ’ όπου ακολουθεί πτήση για τη
Ρώμη. Ξεκινάμε την ξενάγηση όπου θα δούμε το Κολοσσαίο. Στη ρωμαϊκή αγορά
ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας της αυτοκρατορίας. Στην
πλατεία Βενετίας θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον
Βίκτωρ Εμμανουήλ Β΄, τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας. Επίσης
θα δούμε την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την Βασιλική του Αγίου Πέτρου
την μεγαλύτερη εκκλησία της χριστιανοσύνης και την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια
και θα τελειώσουμε κάνοντας μια ευχή ρίχνοντας ένα κέρμα στην φημισμένη
Φοντάνα Ντι Τέβι. Στην συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο τακτοποίησηστα
δωμάτια και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 2η Μέρα | ΡΩΜΗ ‣ ΜΟΥΣΕΙΑ

ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) Πρωινό και μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του
Βατικανού, όπου θα 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 τοιχογραφίες του Μιχαήλ
Αγγέλου. Μετά θα περάσουμε στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη
εκκλησία του κόσμου. Στην συνέχεια χρόνος ελεύθρος στη πλούσια αγορά της
πόλης. Διανυκτέρευση.
3η Μέρα | ΡΩΜΗ ‣ PIAZZA NAVONA ‣ ΠΑΝΘΕΟΝ ‣ PIAZZA DEL POPOLO
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας από την όμορφη τετράγωνη πλατεία
που είναι γεμάτη με εστιατόρια και υπαίθριους ζωγράφους. Στη πλατεία θα
θαυμάσουμε τις τρείς Κρήνες με πιο εντυπωσιακή την περίφημη Κρήνη του
Μπερνίνι. Πολύ κοντά μας βρίσκεται ο τελευταίος παγανιστικός ναός της Ρώμης,
που είναι εντυπωσιακά άθικτος. Μετά την Αναγέννηση, το Πάνθεον πήρε ακόμα
ένα ρόλο ως ένας καθορισμένος τάφος για κάποιους καλλιτέχνες και ελίτ της πόλης,
όπως τον ζωγράφο Ραφαήλ και πρώην βασιλείς της Ιταλίας. Η αρχιτεκτονική του
Πάνθεον με τις κολώνες που «αγγίζουν» τον ουρανό, τον εντυπωσιακό θόλο και με
τον ήλιο να λάμπει μέσα από την oculus, έχει εμπνεύσει αντιγραφείς σε όλο τον
κόσμο. Θα κλείσουμε την ξενάγησή μας στην πλατεία με τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο
του Ραμσή ΙΙ, το οποίο αρχικά βρισκόταν στο Circus Maximus. Στην πλατεία
βρίσκεται και η περίφημη Santa Maria del Popolo.
4η Μέρα | ΡΩΜΗ ‣ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος. Αργότερα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
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 ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-19/2/2018
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Early
Booking

Κανονική
Τιμή

Παιδί
2-12

Επιβ.
Μονόκ.

πρωινό

400€

440€

280 €

95€

440€

480€

285 €

Archimides 4*

16/2/18

Κεντρικό

4ημέρες

Cicerone 4*
πρωινό
Κεντρικό

115€

Πτήσεις - Αερ.
Εταιρία - Παρ/σεις
Aegean Airlines
Εγγυημένες θέσεις
Αθήνα-Ρώμη
08:50 - 09:50
Ρώμη -Αθήνα
17:25 - 20:25

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων150 €. Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα 23kg ανά άτομο.
Check Points 20 €

