
Ρώμη
Αεροπορικώς 4 ημέρες

1η μέρα | Θεσσαλονίκη - Ρώμη.

Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για Ρώμη. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετική επίσκεψη
στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι, στην πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια και στη
πιάτσα Ντι Σπάνια .

2η μέρα | Ρώμη - Ξενάγηση πόλης - Άγιος Πέτρος.

Πρωινό και ξενάγηση στην «Αιώνια Πόλη». Θα επισκεφθούμε το Κολοσσαίο, το
μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου, και την αψίδα του
Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περνώντας από την Οδό των Αυτοκρατορικών Αγορών στην
καρδιά της αρχαίας Ρώμης, θα φτάσουμε στον λόφο του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα
Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄, τον πρώτο
βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται και το μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτη, Ακολούθως, θα περάσουμε μπροστά από το κάστρο Σαν Αντζελο και θα
καταλήξουμε στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία
του κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου, όπου μεταξύ των άλλων
θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον
παπικό βωμό, έργο του Μπερνίνι. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη φημισμένη Φοντάνα
Ντι Τρέβι, το εντυπωσιακό Πάνθεον, να απολαύσετε ένα παγωτό στην πιάτσα Ντε λα
Ροτόντα. Αμέσως μετά τα βήματά σας θα σας βγάλουν στην πιάτσα Ναβόνα, για να
φωτογραφίστε την κρήνη των Τεσσάρων ποταμών του Μπερνίνι , το Συντριβάνι του
Ποσειδώνα και να απολαύσετε τα σπαγγέτι σε μία από τις εκδοχές τους σε ένα από
τα πολλά εστιατόρια της περιοχής.. Θα καταλήξουμε στη πιάτσα Ντι
Σπάνια και τα στενά γύρω από αυτή και συγκεκριμένα στη βια Κοντότι βρίσκονται
τα καταστήματα και οι μπουτίκ πολλών και γνωστών οίκων μόδας. Αξίζει να σημειωθεί
πως στον συγκεκριμένο δρόμο βρίσκεται και το Καφέ Γκρέκο, το πιο ιστορικό καφέ της
Ρώμης στο οποίο συνήθιζε να απολαμβάνει τον καφέ του και ο διάσημος Τζιάκομο



Καζανόβα (1725-1798). Για περισσότερο οικονομικές αγορές, βέβαια, μπορείτε
να βρεθείτε στη Βία Ντελ Κόρσο.

3η μέρα | Προαιρετική επίσκεψη στο Μουσείο Βατικανού.

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το ανεξάρτητο κρατίδιο του
Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία του, με εκθέματα που
περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, όπως το
σύμπλεγμα του Λαοκόντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, έργα των Τζιότο, Ραφαήλ,
Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη από τον
Μιχαήλ Άγγελο. (Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την
αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου (28€
περίπου για ενήλικες και 20€ περίπου για παιδιά μέχρι 18 ετών). Υποχρεωτική κράτηση
και προπληρωμή εισόδου λίγες μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει
δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδό σας στα Μουσεία του Βατικανού.

4η μέρα | Ρώμη – Πτήση επιστροφής.

Πρωινό και ελεύθερη ώρα. Στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.

Σημαντική Σημείωση: Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να διαφοροποιηθεί
ανάλογα με τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης του COVID-19 την περίοδο της εκδρομής.

Περιλαμβάνονται

Αεροπορικά εισιτήρια μετ'επιστροφής με Sky Express.

Χειραποσκευή 8kg + 1 αποσκευή 20kg ανά άτομο.

Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της επιλογής σας όπως αναφέρονται στον
αναλυτικό μας τιμοκατάλογο.

Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά (στις επιλογές ξενοδοχείων με πρωινό)

Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.

Ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδίου λόγω ασθένειας COVID19 (επιστροφή όλου
του ποσού της εκδρομής) και εξόδων τυχόν καραντίνας.



Δεν περιλαμβάνονται

Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία, τα οποία πληρώνονται απευθείας από εσάς στο
ξενοδοχείο: 6€ άνα διανυκτέρευση / άτομο.

Check points: 25€.

Σύνολο φόρων: 195€.

Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.

Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται.

Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€.

Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19

Η εταιρεία μας έχει ετοιμάσει ένα πακέτο ασφάλισης ειδικά για την περίοδο των
εορτών με σκοπό να σας προστατέψει από τον Covid-19 και τις επιπτώσεις που
μπορεί να έχει στο ταξίδι σας.

Σας παροτρύνουμε να κλείσετε την ασφάλειά σας μαζί με την δήλωση συμμετοχής
σας στην εκδρομή. Η ασφάλεια που σας προτείνουμε σας καλύπτει εκτός των άλλων
και με τα ακόλουθα:

 Με πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας , εάν νοσήσετε πριν την ημέρα
αναχώρησης

 Σε περίπτωση που αρρωστήσετε από Covid-19 , σας καλύπτει τα έξοδα
νοσηλείας, διαμονής και του κόστους επιστροφής πίσω στη πόλη μας .

 Τιμή ασφάλειας κατά άτομο: 15€

Χρήσιμες Πληροφορίες και Παρατηρήσεις :

 Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
για το ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε

 Μην ξεχάσετε πρίν αναχωρήσετε από το σπίτι σας, να ελέγξετε ότι έχετε πάρει
μαζί σας , όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το ταξίδι σας ( διαβατήριο /
ταυτότητα , πιστοποιητικά εμβολιασμού , ενημερωτικό εκδρομής κ.λ.π )

 Σας προτείνουμε να επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας και να υπολογίζετε
ότι όσο πιο κοντά στο κέντρο βρίσκεται το ξενοδοχείο τόσο ακριβότερο είναι .
Θα πρέπει λοιπόν να υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης εάν θα έχετε σε
μετακινήσεις εκτός προγράμματος εκδρομής

 Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες Mastercard και Visa. Για
προμήθειες τραπεζών συμβουλευτείτε την τράπεζα σας.

 Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι πάντα σχετικώς και εξαρτάται από
τις καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα

 Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους, η τιμή αναφέρεται και στα δύο.
 Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις απαραίτητες

κρατήσεις ,σας προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα



ή δύο και να διευκολύνεται η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων –
περιηγήσεων

 Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και αποτελούν απλώς
μια πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε. Απαιτείται ελάχιστος
αριθμός συμμετοχής για την πραγματοποίηση τους.

 Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις (βάσει σχετικής νομοθεσίας για τα
ωράρια των οδηγών) σε τακτά διαστήματα (ανά 2 μιση ώρες περίπου) για καφέ,
φαγητό και τουαλέτα. Τα σημεία στάσεις είναι τα σύνορα καθώς και μαγαζιά
πάνω στο δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητά τους δεν είναι πάντα η καλύτερη. Σε
πολλά σημεία ζητούνται 50 λεπτά από τις καθαρίστριες στις τουαλέτες

 Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας στο λεωφορείο,
καθώς δεν είναι δυνατή η απολύμανση της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και
αποτελεί εστία μολύνσεων.

 Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της
χώρας που επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Το γραφείο
λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά


