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ΡΩΜΗ ΚΑΣΑΚΟΜΒΔ
4 ΗΜΔΡΔ
Αλαρσξήζεηο: 5,12,19,26/10/2018 & ΚΑΘΔ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΑΠΟ 02/11/2018 -14/12/2018
Η

1 ΗΜΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη αλαρώξεζε γηα Ρώκε. Άθημε, ζπλάληεζε κε ηνλ
Διιελόθσλν μελαγό θαη γλσξηκία κε ηελ «Αιώνια Πόλη». Ξεθηλάκε ηε μελάγεζε ηεο πόιεο κε
πξώηε επίζθεςε ζηηο κατακόμβες ηεο Αγ. Καιιίζηνπ, όπνπ ζα δνύκε ηηο θξύπηεο ησλ
Πάππσλ θαη ηνπο ηάθνπο ησλ πξώησλ ρξηζηηαλώλ ή εναλλακτικά (ανάλογα ποιες είναι
ανοικτές) ζηηο εληππσζηαθέο αξρηηεθηνληθά θαηαθόκβεο ηεο Γνκηηίιιεο, όπνπ ε βαζηιηθή ηνπο
εθθιεζία είλαη αθηεξσκέλε ζηνπο Αγ. κάξηπξεο Νεξίν θαη Αρίιιεην. Γηαζρίδνληαο ηελ Αππία
νδόο ζα δνύκε ηα πην δηάζεκα Λνπηξά (Θέξκεο) ηνπ απηνθξάηνξα Καξαθάιια πνπ
ιεηηνπξγνύζαλ πάλσ από 300 ρξόληα, πξηλ θαηαιήμνπκε ζην πην αληηπξνζσπεπηηθό θηίξην
ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο, ην επηβιεηηθό Κνινζζαίν & ηελ αςίδα ηνπ Μεγάινπ
Κσλζηαληίλνπ. Δλ ζπλέρεηα, πεξλώληαο θάησ από ην Καπηηώιην ηελ ηόηε Αθξόπνιε ηεο
αξραίαο Ρώκεο θαη ζεκεξηλό Γεκαξρείν ηεο αηώληαο πόιεο, ζα θαηαιήμνπκε ζηε πηάηζα
Βελέηζηα, όπνπ δεζπόδεη ην Παιάηζν Βηηνξηάλν θηίξην αθηεξσκέλν ην Α’ Βαζηιηά ηεο Ιηαιίαο
πνπ ελζσκαηώλεη θαη ην κλεκείν ηνπ άγλσζηνπ ζηξαηηώηε, ην Παιάηζν Βελέηζηα, ην
κπαιθόλη ζην νπνίν αλέβαηλε ν Μνπζνιίλη θαη έβγαδε ηνπο ιόγνπο ηνπ θαη ην Παιάηζν
Βνλαπάξηε ζην νπνίν έδεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα ε κεηέξα ηνπ Ναπνιένληα. Μεηαθνξά ζην
μελνδνρείν γηα μεθνύξαζε. Γηα ην βξάδπ προαιρετικά κπνξείηε λα αθνινπζήζεηε ην Rome by
Night, κηα μερσξηζηή πεξηήγεζε ηεο πόιεο αλάκεζα ζηα θσηαγσγεκέλα θηίξηα ηεο, πνπ
ζίγνπξα ζα ζαο εληππσζηάζεη ε δηαθνξεηηθή ηεο όςε ππό ην θώο ησλ αζηεξηώλ.
Η

2 ΗΜΔΡΑ: ΜΟΤΔΙΑ ΒΑΣΙΚΑΝΟΤ & ΑΓ. ΠΔΣΡΟΤ
Πξόγεπκα θαη ζήκεξα ε κέξα είλαη αθηεξσκέλε ζε έλα από ηα θνξπθαία κνπζεία ζην
θόζκν. Mηα κεγάιε κπξνύηδηλε πύιε ζα ζαο νδεγήζεη «σο δηα καγείαο» από ηελ Ρώκε
ζην κηθξόηεξν θξαηίδην ηνπ θόζκνπ, ην Βατικανό. Θα ζαπκάζεηε ηεξάζηηεο ζπιινγέο
αλεθηίκεησλ έξγσλ ηέρλεο & γιππηηθήο κε απνθνξύθσκα ηε πεξίθεκε Καπέια ημηίλα.
Πξόθεηηαη γηα ην παξεθθιήζη ηνπ Απνζηνιηθνύ Παιαηηνύ, όπνπ ε δηαθόζκεζε ηνπ απνηειεί
αλαθνξά ζηνλ Ναό ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο θαη είλαη έλα πειώξην έθζεκα κε
αξηζηνπξγήκαηα, θαζώο νη ηνηρνγξαθίεο ηνπ, ε αξρηηεθηνληθή ηνπ, νη λσπνγξαθίεο, νη
νξνθέο ηνπ είλαη θηινηερλεκέλεο από ηνπο κεγαιύηεξνπο «κάζηνξεο» ηεο Αλαγέλλεζεο.
(Μόνο & ευόσον είναι ανοιχτή για το κοινό αθνινπζεί επίζθεςε ζηε Βασιλική τοσ Αγ.
Πέτροσ & μελάγεζε ζηελ νκώλπκε πιαηεία. Η Βαζηιηθή ηνπ Αγ. Πέηξνπ είλαη ε
κεγαιύηεξε παπηθή εθθιεζία, όπνπ ζην εζσηεξηθό ηεο βξίζθνληαη εθαηνληάδεο αγάικαηα
κε απνθνξύθσκα ηε Πηεηά ηνπ Μηραήι Άγγεινπ.).
Η

3 ΗΜΔΡΑ: ΡΩΜΗ –ΦΛΩΡΔΝΣΙΑ (πξναηξεηηθή εθδξνκή)
Ηκέξα ειεύζεξε. Όζνη επηζπκείηε κπνξείηε λα επηιέμεηε νινήκεξε εθδξνκή ζηε πόιε πνπ
είλαη ζπλώλπκε κε ηελ ηέρλε ηεο Αλαγέλλεζεο, ηε Φλωρεντία. Θα γλσξίζνπκε πεξηπαηεηηθά
ηελ ηζηνξηθή πόιε πνπ δίθαηα βξίζθεηαη ππό ηελ πξνζηαζία ηεο ΟΤΝΔΚΟ. ζα δνύκε ην
κεγαινπξεπέο Νηνπόκν κε ην πεξίθεκν θακπαλαξηό ηνπ Σδηόην, ην Βαπηηζηήξην - ξσκατθήο
αξρηηεθηνληθήο κε κπξνύληδηλεο πόξηεο θαη κσζατθά - ηελ εθθιεζία άληα Κξόηζε, ηελ Πηάηζα
Νηε Λα ηληνξία θαη ην Πόληε Βέθην, πνπ είλαη κεξηθά από ηα έξγα ηέρλεο ηεο Φισξεληίαο.

Η

4 ΗΜΔΡΑ: ΡΩΜΗ –ΑΘΗΝΑ
Υξόλνο ειεύζεξνο γηα λα απνραηξεηήζεηε ηε πόιε ηεο Ρώκεο, πεξπαηώληαο ζηνπο
εκπνξηθνύο δξόκνπο ηεο νη νπνίνη είλαη γεκάηνη από ζηθ θαηαζηήκαηα θαη κπνπηίθ κόδαο
θνξπθαίσλ ζρεδηαζηώλ, κε θπξηόηεξεο ηε Via Sistina θαη ηηο νδνύο Via Condotti (την Πέμπτη
λεωυόρο της Ρώμης) θαη ηελ Via del Babuino ζηελ νπνία ε αλάκεημε πξντόλησλ πςειήο
κόδαο θαη αληηθώλ ηελ θαζηζηά από ηηο πην θνκςέο νδνύο ηεο Ρώκεο. Μεηαθνξά ζην
αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο ζηελ Αζήλα.
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:










Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα (νηθνλνκηθή ζέζε): Πηήζεηο Alitalia.
Γηακνλή: Ξελνδνρεηα 3*s, 4* & 4*sup.
Γεύκαηα: Πξσηλό θαζεκεξηλά.
Μεηαθνξέο: Από/πξνο ην αεξνδξόκην.
Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο.
Ξελαγήζεηο θαη εθδξνκέο: Διιελόθσλε μελάγεζε πόιεο.
Αληηπξόζσπν/πλνδό: Διιελόθσλνο ηνπηθόο αληηπξόζσπνο.
Σαμηδησηηθό θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο.
Άιιν: Check points.

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:











Σέιε εηζόδσλ: ε κνπζεία-αμηνζέαηα.
Φηινδσξήκαηα.
Αρζνθνξηθά.
Πνηά/αλαςπθηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ/δείπλσλ.
Γεύκαηα.
Πξναηξεηηθή αηνκηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε θόζηνπο 15€.
Γεκνηηθόο θόξνο 6€ ην άηνκν ηελ εκέξα (γηα ηα μελνδνρεία 4*& 4*S θεληξηθά) & 4€
ην άηνκν αλά δηαλπθηέξεπζε (γηα ηα μελνδνρεία 3*), πιεξσηένο επηηόπνπ ζην
μελνδνρείν.
Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα πεξηιακβαλόκελα ή αλαθέξεηαη σο
πξναηξεηηθό/πξνηεηλόκελν.
Κόζηνο εηζόδνπ ζην κνπζείν Βαηηθαλνύ: 30€ ελήιηθαο, 25€ παηδί 6 – 18 εηώλ θαη
θνηηεηέο έσο 25 εηώλ. Με ηελ εγγξαθή ζαο απαηηείηαη ε δήισζε ζπκκεηνρήο ζαο.

Ξελνδνρεία

Σηκέο θαηά άηνκν
5,12,19/10/2018
Ludovisi Palace 4*
Buenos Aires 3*

Rose Garden 4*Sup

Empire Palace 4*
Γίθιηλν
Μνλόθιηλν
Φόξνη

295€
465€

455€
665€

485€
735€
175€

Ξελνδνρεία

Σηκέο θαηά άηνκν
26/10/2018
Ludovisi Palace 4*
Buenos Aires 3*

Rose Garden 4*Sup

Empire Palace 4*
Γίθιηλν
Μνλόθιηλν
Φόξνη

Ξελνδνρεία

375€
525€

525€
745€

565€
815€
175€

Σηκέο θαηά άηνκν
Κάθε Παρασκεσή από 02/11 έως και 14/12
Ludovisi Palace 4*
Buenos Aires 3*

Rose Garden 4*Sup

Empire Palace 4*
Γίθιηλν
Μνλόθιηλν
Φόξνη

245€
325€

315€
435€

395€
620€
175€

εκεηώζεηο:
Οη μελαγήζεηο ,εθδξνκέο,πεξηεγήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα αιιάμεη ε
ζεηξά πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ.
Παηδί έσο 11 εηώλ ζην ίδην δσκάηην κε δύν (2) ελήιηθεο -30€

