ΡΩΜΗ

4,5ημέρες

Χωνευτήρι των πολιτισμών της Ευρώπης, η πόλη των αμέτρητων μνημείων και της dolce vita, δε σταμάτα ποτέ να γοητεύει. Ένας περίπατος
στη Ρώμη είναι ένας περίπατος στην ιστορία των πολιτισμών της Ευρώπης. Ο Άγιος Πέτρος, το μουσείο του Βατικανού, η βίλα Μποργκέζε, το
Αυρηλιανό τείχος, η Φοντάνα ντι Τρέβι, η Βια Βένετο, η πιάτσα Βενέτσια με το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, το Καπιτώλιο, οι Ρωμαϊκές
Αγορές, το τεράστιο Κολοσσαίο είναι μόνο λίγα από τα μοναδικά αξιοθέατα που μπορεί να θαυμάσει κανείς σε αυτή την πόλη.
1η ημέρα: Πτήση για Ρώμη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πιο δημοφιλή πρωτεύουσα της
Ευρώπης, τη Ρώμη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το υπόλοιπο της
ημέρας στη διάθεση σας για μια πρώτη γνωριμία με την «Αιωνία Πόλη»
2η ημέρα: Ρώμη (ξενάγηση πόλεως)
Σήμερα θα ξεναγηθούμε στην πόλη σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει τον
κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη βίλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, τη Φοντάνα ντι
Τρέβι, τη βια Βένετο με το μνημείο του Άγνωστου στρατιώτη, το Καπιτώλιο, τις
Ρωμαϊκές Αγορές, το τεράστιο Κολοσσαίο, το τσίρκο Μάσσιμο, τον Μέγα
Ιππόδρομο, τα λουτρά Καρακάλα, το Κυρηνάλιο, τις φυλακές των Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου, τον Τίβερη ποταμό, το νησί Τιβερίνα και το Βατικανό με τον
ναό του Αγίου Πέτρου. Το βράδυ μπορείτε να περπατήσετε στα πλακόστρωτα
δρομάκια και να απολαύσετε το ποτό ή το κοκτέιλ σας στην μαγική Πιάτσα Ναβόνα
και την γραφική Campo dei Fiori.
3η ημέρα: Ρώμη
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Μπορείτε νε επισκεφθείτε στο ανεξάρτητο κρατίδιο
του Βατικανού, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου. Θα θαυμάσετε το

σύμπλεγμα του Λαοκόωντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, την αίθουσα των
ζώων, το διάδρομο των κηροπηγίων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα Δωμάτια
που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ με την περίφημη Σχολή των
Αθηνών και θα καταλήξετε στην Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ
Άγγελου, που θεωρούνται από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας
ζωγραφικής. Σήμερα μπορείτε να επισκεφθείτε την περιοχή του Τραστέβερε,
γεμάτη με εστιατόρια, cafe και μπαρ.
4η ημέρα: Ρώμη
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Μπορείτε να επισκεφθείτε την βίλα Μποργκέζε με
το πανέμορφο πάρκο, όπου βρίσκεται και ο ζωολογικός κήπος της Ρώμης. Επίσης
μια επίσκεψη στο Κολοσσαίο θα σας μαγέψει! Επισκεφθείτε και τα υπόγεια της
αρένας για να δείτε τους χώρους όπου ξεκουράζονταν οι μονομάχοι και
φυλάσσονταν τα άγρια ζώα. Για το ψώνια σας στην ιταλική πρωτεύουσα
μπορείτε να επισκεφθείτε το εμπορικό κέντρο EURoma2 στα νότια της Ρώμης.
5η ημέρα: Ρώμη – Επιστροφή στην πόλη μας
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος. Κατόπιν αναχώρηση για το αεροδρόμιο της
Ρώμης, επιβίβαση στο αεροπλάνο και πτήση για την πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια συμπεριλαμβανομένων 01προσωπικού αντικειμένου ανά άτομο και 01βαλίτσας 20κιλών ανά 2άτομα,
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, Πρωινό, Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης και Ταξιδιωτική Ασφάλιση. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων,
τοπικοί δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, είσοδοι σε μουσεία, φιλοδωρήματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
** Ο υπολογισμός των τιμών έχει γίνει με βάση τον υπάρχων διαθέσιμο αεροπορικό ναύλο και ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν οι τιμές **

ΡΩΜΗ 4ημέρες (στο 4ήμερο πακέτο δεν πραγματοποιείται 01ελεύθερη ημέρα)
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Διατροφή

SAN MARCO 3***
13/11, 28/11,
& 18/12

ELISEO 4****
AMERICAN PALACE 4****
BOUTIQUE HOTEL TREVI 4****

Πρωινό

HOTEL 87 EIGHTYSEVEN 4****
HOTEL VESPASIANO 4****

ΤΙΜΗ

Σημειώσεις

185 €

Πτήσεις με RYAN AIR
13/11 & 18/12 Θεσσαλονίκη – Ρώμη 10:15 – 10:55
16/11 & 21/12 Ρώμη – Θεσσαλονίκη 13:00 – 15:45
28/11 Θεσσαλονίκη – Ρώμη 15:00 – 15:40
01/12 Ρώμη – Θεσσαλονίκη 18:15 – 21:00
Φόροι αεροδρομίων: +120 €

199 €
235 €

Μετακινήσεις από/προς αεροδρόμιο Ρώμης και ξενάγηση
με τοπικό επίσημο Έλληνα ξεναγό: +65 € ανά άτομο

ΡΩΜΗ 5ημέρες
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Διατροφή

SAN MARCO 3***
29/10, 13/11 &
03/12

ELISEO 4****
AMERICAN PALACE 4****
BOUTIQUE HOTEL TREVI 4****
HOTEL 87 EIGHTYSEVEN 4****
HOTEL VESPASIANO 4****

Πρωινό

ΤΙΜΗ

Σημειώσεις

209 €

Πτήσεις με RYAN AIR
29/10 & 03/12 Θεσσαλονίκη – Ρώμη 10:05 – 10:45
02/11 & 07/12 Ρώμη – Θεσσαλονίκη 13:00 – 15:45
13/11 Θεσσαλονίκη – Ρώμη 10:15 – 10:55
17/11 Ρώμη – Θεσσαλονίκη 18:15 – 21:00
Φόροι αεροδρομίων: +120 €

230 €
289 €

Μετακινήσεις από/προς αεροδρόμιο Ρώμης και ξενάγηση
με τοπικό επίσημο Έελληνα ξεναγό: +65 € ανά άτομο

