Dolce Roma
Προτεινόμενο πρόγραμμα
η

1 ΜΕΡΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ. Αναχώρηση για Ρώμη. Άφιξη στο αεροδρόμιο Fiumiccino και ιδιωτική μεταφορά στο
ξενοδοχείο. Προτείνουμε μια πρώτη βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης για να δείτε την πιάτσα ντι Σπάνια, το
Πάνθεον, την Φοντάνα ντι Τρέβι. Πετάξτε στο συντριβάνι το κέρμα σας κάνοντας την ευχή να ξαναγυρίσετε στη Ρώμη.
Ξεκουραστείτε δοκιμάζοντας τον εκπληκτικό καφέ του παλαιότερου café-bar Greco. Γιά το βράδυ σας προτείνουμε μια
βόλτα στο Trastevere με τα παραδοσιακά εστιατόρια όπως είναι η Ταβέρνα ντέϊ Μεράντι ή το πανέμορφο εστιατόρια
Αντίκα Πέζα.
η

2 ΜΕΡΑ: ΡΩΜΗ Συνεχίστε την γνωριμία σας με την πόλη ύστερα από ένα ωραίο πρόγευμα. Η επίσκεψη της βασιλικής
του Αγ. Πέτρου στο Βατικανό, το Κολοσσαίο, οι ρωμαϊκές αυτοκρατορικές αγορές, το Καπιτώλιο θα σας συμπληρώσουν
το παζλ της πόλης. Μπορείτε επίσης αν θέλετε να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο να επισκεφτείτε τα Μουσεία του
Βατικανό όπου θα δείτε το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, τις αίθουσες του Ραφαήλ και την καπέλα Σιστίνα. Το απόγευμα
μια βόλτα στα μαγαζιά της βία ντελ Κόρσο ή της βια Κόλλα ντι Ριέντσο. Γιά το βράδυ σας προτείνουμε έξοδο στη βία
Βένετο γιά φαγητό στο Πομοντορίνο κι ένα ποτό στο trendy πιάνο-μπαρ Harry’s Bar.
η

3 ΜΕΡΑ: ΡΩΜΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΘΗΝΑ. Μετά το πρωινό σας μια τελευταία βόλτα στην πιάτσα Ναβόνα και το Κάμπο
ντι Φιόρι. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση από Ρώμη γιά Αθήνα.

Επιπλέον υπηρεσίες:

Αθήνα – Ρώμη – Αθήνα με Alitalia ή Aegean Airlines
2 διανυκτερεύσεις με πρωινό μπουφέ σε επιλεγμένα 4* ξενοδοχεία
Oxford, Imperiale, Art Deco ή παρόμοιο
Μεταφορές από & προς τα’αεροδρόμιο 30€ το άτομο ανά διαδρομή

Τιμές:

€ 199

Πτήσεις:
Ξενοδοχεία:

το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο

Η προσφορά βασίζεται σε ειδικό ναύλο και ισχύει έως 31/3/2012 εκτός εορτών, συνεδρίων & εκθέσεων.
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων 125€ (ενδέχεται να τροποποιηθούν),
Από 01/01/2011 ισχύει νέος φόρος της πόλης της Ρώμης € 3 την ημέρα ανά άτομο, ο οποίος καταβάλεται απευθείας στο ξενοδοχείο

