Ρώµη αιώνια πόλη
4 ηµέρες αεροπορικώς

1η Μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για τη Ρώµη. Άφιξη και ξεκινάµε την ξενάγησή 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. Στη ρωµαϊκή αγορά βρισκόταν 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
Βιτόριο Εµανουέλε Β’, τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωµένης Ιταλίας, που είναι επίσης και
το µνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται 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. Στην συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η Μέρα | 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 επιβλητικότητά 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 κράτος του Βατικανού, για να
ξεναγηθούµε στα µουσεία του Βατικανού, από τα σηµαντικότερα του κόσµου. Θα θαυµάσουµε το
σύµπλεγµα του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, την αίθουσα των ζώων, του
Απόλλωνα, τον διάδροµο των κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα
∆ωµάτια 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
που θεωρούνται από τα µεγαλύτερα αριστουργήµατα της παγκόσµιας ζωγραφικής όλων των
εποχών. Απόγευµα ελεύθερο για να γνωρίσετε και άλλα αξιοθέατα της πόλης.
3η µέρα | ΡΩΜΗ – ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ – ΠΑΝΘΕΟΝ – PIAZZA NAVONA/ή
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρωινό και ελεύθερη µέρα. Για όσους επιθυµούν µια πιο διεισδυτική µατιά στην ιστορία της πόλης
µπορείτε προαιρετικά θα επισκεφτείτε το εντυπωσιακό σε όγκο µνηµείο του Καπιτωλίου.
Ανεβαίνοντας τα σκαλιά, µας υποδέχονται οι ∆ιόσκουροι, Κάστορας και Πολυδεύκης, δύο
εντυπωσιακά αγάλµατα πριν την είσοδο των µουσείων. Στην ξενάγησή µας θα θαυµάσουµε το
µπρούτζινο Άγαλµα του Έφιππου Μάρκου Αυρήλιου, την λύκαινα του Καπιτωλίου, το άγαλµα του
Βρούτου, το επιχρυσωµένο άγαλµα του Ηρακλή, το γλυπτό του πολεµιστή Θνήσκων Γαλάτης, τα
αγάλµατα του Έρωτα και της Ψυχής, της Αφροδίτης του Καπιτωλίου κ.α. Στη συνέχεια µε τον
συνοδό του γραφείου µας, θα επισκεφτείτε την περίφηµη Piazza Di Spagna, την Piazza Navona,
έναν παράδεισο για τους επισκέπτες της, γεµάτη µε εστιατόρια και καφέ, ηθοποιούς, µουσικούς και
υπαίθριους ζωγράφους. Το εκπληκτικό κεντρικό Σιντριβάνι των Τεσσάρων ποταµών θα σας αφήσει
άφωνους. Στο τέλος θα επισκεφτούµε το Πάνθεον. Ο αρχαίος παγανιστικός ναός, διατηρείται
σχεδόν ανέπαφος και είναι µοναδικός ο φυσικός φωτισµός από τον µεγαλύτερο ξύλινο τρούλο σε
όλη την Ευρώπη. ∆εύτερη πρόταση για εσάς η προαιρετική εκδροµή στην 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 µουσείαπινακοθήκες στο κόσµο, την εκκλησία του Τίµιου Σταυρού, την Σάντα Κρότσε που αποτελεί τόπο
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 το 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 στην Ρώµη
Προαιρετική Φλωρεντίας
Τιµή ενήλικα 60€/Παιδί 2 έως 12, 40€
4η µέρα | ΡΩΜΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό 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.
.
Περιλαµβάνονται :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια µε Aegean
Μετακινήσεις µε πολυτελή υπερυψωµένα πούλµαν του γραφείου µας.
Μεταφορές από/προς αεροδρόµιο εξωτερικού.
∆ιανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας.
∆ιατροφή 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.

∆εν περιλαµβάνονται :
• Φόροι αεροδροµίων.
• Είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.
• ∆ηµοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία.

Ρώµη - Αιώνια Πόλη 4ηµ
Αναχωρήσεις

Εγγυηµένες θέσεις

Early
Κανονική Παιδί
Επιβ.
Τιµή
2-12 Μονόκ.
Booking

Ξενοδοχείο

∆ιατροφή

Archimede 4*
κεντρικό

πρωινό

349 €

379 €

165 €

120 €

Genova 4*
κεντρικό

πρωινό

455 €

485 €

165 €

200 €

26/10

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 ανά άτοµο και βαλίτσα 23kg ανά άτοµο. Εκδροµικό πακέτο
(µεταφορές από/προς αεροδρόµιο, ξενάγηση πόλης, Μουσεία Βατικανού, Άγιος Πέτρος) 45 € ανά άτοµο, 35 € παιδιά 2-12. Ακουστικά, κράτηση
και είσοδο Μουσείων Βατικανού 25 €. Check Point 20 €

