4 ή 5 ημέρες Ρώμη

Αναχωρήσεις κάθε Παρασκευή
Αναλυτικό πρόγραμμα
1η ΜΕΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ: Πρωινή αναχώρηση για Ρώμη. Άφιξη στην «Αιώνια Πόλη», μεταφορά και
τακτοποίηση σε κεντρικό ξενοδοχείο 4*. Το απόγευμα ελεύθερο για μια βόλτα στην αγορά της Ρώμης για να
πάρετε μια πρώτη γεύση από την ιταλική αγορά στην περιοχή του ιστορικού κέντρου. Εναλλακτικά μπορείτε να
κάνετε απλώς μια πρώτη γνωριμία με το κέντρο της πόλης ή να επισκευθείτε τους μεγάλους οίκους μόδας που θα
βρείτε στη βία Σιστίνα, την πιάτσα ντι Σπάνια και στις οδούς Κοντότι, Φρατίνα και ντελ Κόρσο.
2η ΜΕΡΑ ΡΩΜΗ: Στην πρωινή μας ξενάγηση θα επισκεφθούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Ρώμης, το
Κολοσσαίο, τη Βασιλική του Αγ. Πέτρου των Δεσμών με το Μωϋσή του Μιχαήλ Άγγελου, την πλατεία Βενετίας και
την εκκλησία του Αγ. Πέτρου στο Βατικανό (η ξενάγηση στη Βασιλική του Αγ.Πέτρου γίνεται με ακουστικά κόστους
1.50€). Επίσης θα περάσουμε από τους σημαντικότερους δρόμους που παρουσιάζουν ιστορικό και πολιτιστικό
ενδιαφέρον (βία Βένετο, Λεωφ. των Ρωμαϊκών αγορών, κλπ)
3η ΜΕΡΑ ΡΩΜΗ: Ημέρα ελεύθερη. Μπορείτε να επισκεφθείτε προαιρετικά τη Φλωρεντία, την πρωτεύουσα της
Τοσκάνης. Αν δεν σας αρέσουν οι πολλές μετακινήσεις, προτείνουμε να πάτε στη βίλα Μποργκέζε, στο Τίβολι ή
στο γραφικό Τραστέβερε. Ολοκληρώστε τη βόλτα σας με ένα καφέ στην πλατεία Ροτόντα με θέα το Πάνθεον ή με
ένα κοκτέιλ στο θρυλικό Harry’s Bar.
4η ΜΕΡΑ ΡΩΜΗ – ΑΘΗΝΑ : Πρωινό ελεύθερο για περισσότερες βόλτες και ψώνια. Ιδανική ευκαιρία να γνωρίσετε
από κοντά τις ιταλικές εκπτώσεις σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά της πόλης το Castel Romano. Το απόγευμα
μεταφορά στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με βραδυνή πτήση για Αθήνα.
Πτήσεις:
Ξενοδοχεία:
Άλλες υπηρεσίες:

Αθήνα – Ρώμη – Αθήνα με Alitalia ή Aegean Airlines
3 ή 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό μπουφέ σε επιλεγμένα 4* ξενοδοχεία
Μεταφορές από & προς τ’ αεροδρόμιο
Ελληνόφωνη ξενάγηση πόλης * (για συμμετοχές κάτω των 4 ατόμων η ξενάγηση γίνετε με τα ΜΜΜ)

Περίοδος:

7 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου

Ξενοδοχεία:
Τιμές:

Rivoli 4* ή παρόμοιο

Victoria 4* ή παρόμοιο

4 ημέρες

4 ημέρες

€ 469
€ 150
€ 399
€ 80

το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
επιβάρυνση μονόκλινου
παιδικό έως 12 ετών
επιβάρυνση επιπλέον νύχτας (το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο)

€ 529
€ 230
€ 469
€ 100

Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικούς ναύλους & ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων 130€ (ενδέχεται να τροποποιηθούν),
είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα, ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα & δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων, συνεδρίων & εορτών.
Οι προαιρετικές υπηρεσίες εκτελούνται εφόσον το επιτρέπει ο αριθμός συμμετεχόντων.
Από 01/01/2011 ισχύει νέος φόρος της πόλης της Ρώμης € 3 την ημέρα ανά άτομο, ο οποίος καταβάλεται απευθείας στο ξενοδοχείο.

