ΡΩΜΗ
30/11-03/12/2022
4 ημέρες / 3 νύχτες
Στις Χριστουγεννιάτικες Αγορές της Ευρώπης!!!
Γοητευτική, κοσμοπολίτικη και κλασική, η Ρώμη δεν σε αφήνει ποτέ αδιάφορο…
1η Ημέρα: Πάτρα - Αθήνα - Ρώμη
Αναχώρηση από Πάτρα ώρα 06.00 με προορισμό το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για τη
Ρώμη στις 10.55πμ. Άφιξη στην "Αιώνια Πόλη" στις 12.00 και αφού συναντήσουμε την ξεναγό
μας ξεκινάμε την ξενάγηση μας, έχοντας μία πρώτη επαφή με την πόλη-σύμβολο και κοιτίδα
ενός μεγάλου πολιτισμού. Θα περάσουμε από τις πλατείες Βενέτσια και Εσπάνια, θα δούμε τη
Φοντάνα ντι Τρέβι, το Καπιτώλιο, την Αρχαία Ρωμαϊκή Αγορά, το Φόρουμ, το επιβλητικό
Κολοσσαίο κ.ά. Στη συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος για
ξεκούραση και το βράδυ μπορείτε να εξερευνήσετε τα πλακόστρωτα δρομάκια της ιταλικής
πρωτεύουσας με τις αμέτρητες τρατορίες και πιτσαρίες για μία αυθεντική γεύση της ιταλικής
κουζίνας! Διανυκτέρευση
2η Ημέρα: Ρώμη – Ξενάγηση Αρχαία Ρώμη
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε την ξενάγηση όπου θα δούμε 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. Στην ρωμαϊκή αγορά ήταν 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
Βίκτωρ Εμμανουήλ Β΄, τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι επίσης
και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκετε 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση
3η Ημέρα: Ρώμη – Ξενάγηση Βατικανό
Συνεχίζουμε τη γνωριμία μας με τη Ρώμη, το πρωί θα επισκεφθούμε το ανεξάρτητο κρατίδιο
του Βατικανού, που περιβάλλεται από τείχος και περιέχει τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, το
παλάτι του Πάπα και ωραιότατους κήπους. Έχει ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα μουσείων, με
πολύτιμα εκθέματα. Στην Καπέλα Σιστίνα που θα επισκεφθούμε, η έμπνευση του μοναδικού
Μιχαήλ Αγγέλου και του Ραφαήλ έπλασαν αριστουργήματα μνημειακά. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, περπατώντας κατά μήκος του ποταμού Τίβερη μαζί με την ξεναγό μας! Η
υπόλοιπη μέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε μια επίσκεψη στη μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη
αγορά της Ρώμης, στην Piazza Navona! Διανυκτέρευση
Mari Travel – Γραφείο Γενικού Τουρισμού – Αγίου Ανδρέου 55-57, 26221, Πάτρα
Τηλ. 2610-223384 – Φαξ. 2610-223394 – email. info@maritravel.gr

4η Ημέρα: Ρώμη – Αθήνα – Πάτρα
Πρωινό και μετά το check out μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην
Αθήνα στις 13.00, με άφιξη στις 15.55 και άμεση αναχώρηση για Πάτρα.

Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο:

€590

Διαφορά Μονόκλινου: €120
Η Τιμή περιλαμβάνει:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πάτρα-Αθήνα-Πάτρα με πούλμαν
Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Ρώμη – Αθήνα (SkyExpress)
Χειραποσκευή 8kg & παραδοτέα Βαλίτσα 15kg
Φόρους Αεροδρομίων
3 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στη Ρώμη (Twentyone Hotel ή αντίστοιχο)
3 Πρωινά γεύματα
Μεταφορά από /προς αεροδρόμιο στην πόλη
Ξεναγήσεις και μετακινήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
Συνοδός /αρχηγός του γραφείου μας
Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Η τιμή Δεν περιλαμβάνει:
•
•
•

Τα ποτά, φαγητά, αχθοφορικά και ό,τι αναφέρονται ως προαιρετικά
Οι Είσοδοι στα Μουσεία /Αξιοθέατα (Μουσεία Βατικανού: €23 κατ’άτομο, πρέπει να
γίνει προκράτηση από πριν, λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας)
Δημοτικός Φόρος στη Ρώμη (€3 το άτομο την ημέρα). Πληρώνεται από τον κάθε έναν
ξεχωριστά στο ξενοδοχείο κατά το check out (το ποσό του φόρου μπορεί να αλλάξει.)

Σημειώσεις : H σειρά των ξεναγήσεων δύναται να αλλάξει για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
εκδρομέων. Οι πτήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και με την Alitalia.
Η ξενάγηση στο Βατικανό θα πραγματοποιηθεί μόνο με ελάχιστη συμμετοχή 10 ατόμων.
Πτήσεις Sky Express:

1
2

ΑΡ. ΠΤΗΣΗΣ
GQ820
GQ821

ΗΜ/ΝΙΑ
30/11/2022
03/12/2022

ΑΠΟ
ΑΘΗΝΑ
ΡΩΜΗ

ΣΕ
ΡΩΜΗ
ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
10.55
13.00

ΑΦΙΞΗ
12.00
15.55

Δηλώσεις Συμμετοχής έως 08/11/2022, με προκαταβολή €300
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