1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΡΩΜΗ

3η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΝΑΟΣ ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <Μακεδονία> και
πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά
στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος
ελεύθερος για ξεκούραση. Aρχίζουμε με απογευματινή
βόλτα στη Ρώμη, να την δείτε όπως της αξίζει με
φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν αξέχαστα.
Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ
και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, θα
δούμε τη Piazza Barberini με την κρήνη του Τρίτωνα,
θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον
Κυρινάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και
στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο
μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε από το
μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το Κολοσσαίο και
τέλος θα κάνουμε στάση στη περιοχή Trastevere, μια
από τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές
της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη
ποταμού.

Πρόγευμα και μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για μια
μοναδική ξενάγηση. Τα Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα μερικών από
των κορυφαίων μουσείων του κόσμου με ετήσια επισκεψιμότητα άνω των 4,3
εκατ. τουριστών. Διαθέτουν εκθέματα της μακραίωνης και τεράστιας συλλογής
της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, περιλαμβανομένων διάσημων αγαλμάτων του
αρχαίου κόσμου και αριστουργημάτων της Αναγέννησης και του σήμερα. Στην
ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε αμέτρητους μοναδικούς θησαυρούς, όπως τον
διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα
δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε
στην Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται
ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη
συνέχεια θα καταλήξουμε στη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό
του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όπου θα θαυμάσουμε και την αποκαθήλωση
(Pieta) του Μιχαήλ Αγγέλου. Τελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος στην αιώνια πόλη.

2η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ & VILLA BORGHESE
Πρόγευμα και αναχώρηση για πανοραμική ξενάγηση
στην πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει
τον κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το
Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη
του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο
σωζόμενο αρχαίο Ρωμαικό κτίσμα του κόσμου, το
λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία
Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου
Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου
δεσπόζει το μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο
Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα.
Χρόνος ελεύθερος στην αιώνια πόλη. Το απόγευμα σας
προτείνουμε να περπατήσετε στη Βίλλα Μποργκέζε
(Villa Borghese), το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της
Ρώμης, αντίστοιχο με το Central Park της Νέας Υόρκης.
Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια, ζωολογικό κήπο,
αγάλματα και διάφορα μουσεία. Το πάρκο βρίσκεται
βόρεια από την Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza di Spagna),
που εκεί μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα για έναν
εσπρέσσο στο γνωστό Cafe Greco που χρονολογείται
από το 1760. Για το βράδυ σας προτείνουμε περίπατο
στην Πιάτσα Ναβόνα με τα επιβλητικά μνημεία και την
πανέμορφη Φοντάνα ντι Τρέβι.

4η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (270χλμ)
Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την πόλη των Μεδίκων και της
Αναγέννησης, την Φλωρεντία. Αξίζει να επισκεφθείτε τον πανέμορφο καθεδρικό
ναό της Παναγίας των λουλουδιών με τον τρούλο του Μπουνελέσκι, το
καμπαναριό του Τζιόττο, το βαπτιστήριο, την πιάτσα Σινιορίας, το Παλάτσο
Πίτι. Τελειώνοντας, μια βόλτα στην ξακουστή αγορά της Φλωρεντίας θα σας
εντυπωσιάσει. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Δώρο
η ξενάγηση στα
μουσεία του
Βατικανού

- ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΜΕ
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΞΕΝΑΓΟ
- ΖΗΣΤΕ ΤΗ ΡΩΜΗ ΟΠΩΣ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
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αεροδρομίου

Αερ. Εταιρία

145

Ryanair
ΘΕΣ - ΡΩΜΗ: 09.50 - 10.40
ΡΩΜΗ - ΘΕΣ: 06.40 - 09.25

Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 70ευρω ανά άτομο.
Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Πρωϊνό καθημερινά (εκτός της τελευταίας ημέρας),
4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης, 7. Μια αποσκευή έως
15Kg ανά 2 άτομα Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων, δημοτικός φόρος πόλεως και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.

