Ρώμη, Βατικανό
(Φλωρεντία)
Τι μπορεί κανείς να πρωτοπεί για την "Αιώνια Πόλη"; Μια από τις σημαντικότερες του κόσμου, αλλά και τις
πιο … "πολυφωτογραφημένες".
Η ζωντανή πρωτεύουσα της Ιταλίας ζει στο παρόν, το ιστορικό της κέντρο όμως, είναι ένας απέραντος
αρχαιολογικός χώρος. Για περισσότερα από 2.500 χρόνια, αυτοκράτορες, πάπες, καλλιτέχνες και απλοί
άνθρωποι έχουν αφήσει το στίγμα τους σε μνημεία παντός είδους, που σηματοδοτούν όλες τις ιστορικές
περιόδους.
Αν και αυτά θα προσπαθήσουν να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον σας, μπορείτε άνετα να αφεθείτε σε αυτό
που οι γείτονές μας αποκαλούν "il dolce far niente", "τη γλυκιά τέχνη του να μην κάνεις τίποτα". Οι πιο
αξέχαστες εμπειρίες μπορεί να περιλαμβάνουν την ώρα του καφέ σε μια από τις πολυάριθμες πλατείες της
πόλης, την νυχτερινή passegiata ανάμεσα στην Piazza Navona και την Fontana di Trevi ή ένα πικ-νικ στη
Villa Borghese.
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κεντρικό ξενοδοχείο NH COLLECTION ROMA CENTRO 4*

Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρώμη με
AEGEAN. Άφιξη και ξενάγηση στην "Αιώνια Πόλη",
κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την εκκλησία
του Αγίου Παύλου έξω από τα τείχη, την Πυραμίδα, τις
θέρμες του Καρακάλα, την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη
του Λατερανού, την περίφημη εκκλησία Σάντα Μαρία
Ματζόρε, το Κολοσσαίο και τις Αυτοκρατορικές Αγορές
Περνώντας από τον λόφο του Καπιτωλίου, θα
διασχίσουμε την πλατεία Βενετίας, όπου θα δούμε το
Παλάτσο Βενέτσια, το μνημείο του αγνώστου
στρατιώτη Βιτοριάνο, το άγαλμα του πρώτου βασιλιά
της Ιταλίας Βιτόριο Εμμανουέλε, καθώς και το
μπαλκόνι της Λετίτσια (μητέρας του Ναπολέοντα
Βοναπάρτη). Θα συνεχίσουμε την ξενάγησή μας
οδικώς στις όχθες του Τίβερη, περνώντας από το
Κάστρο του Αγίου Αγγέλου και τη Βίλα Μποργκέζε.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο
NH COLLECTION ROMA CENTRO 4* (www.nhhotelscom). Προαιρετική βραδινή περιήγηση στα
σημαντικότερα αξιοθέατα της Ρώμης και μεταφορά
στη συνοικία των Καλλιτεχνών Trastevere.
Επιστροφή αργά το βράδυ στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Ρώμη, Μουσεία Βατικανού, Βασιλική
Αγίου Πέτρου
Η σημερινή μας ημέρα θα ξεκινήσει με επίσκεψη στα
Μουσεία του Βατικανού, όπου θα δούμε τις αίθουσες
των γλυπτών, των χαλιών, των παπύρων, των
αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε στην περίφημη
Καπέλα Σιστίνα, το παρεκκλήσιο του Αποστολικού Παλατίου, επίσημης κατοικίας του Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας, την οροφή του οποίου ζωγράφισε ο Μιχαήλ Άγγελος. Ακολουθεί επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του
Βατικανού, όπου βρίσκεται η Βασιλική του Αγίου Πέτρου (η μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου). Θα ξεναγηθούμε στην
εκκλησία και θα δούμε την θεσπέσια μαρμάρινη σύνθεση του Μιχαήλ Αγγέλου, την περίφημη Πιετά, καθώς και τον
τεράστιο μπρούτζινο άμβωνα του Μπερνίνι. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες στο ιστορικό κέντρο της πόλης και στην
πλούσια αγορά της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Ρώμη, Ελεύθερη μέρα, Προαιρετική εκδρομή στη Φλωρεντία
Ελεύθερη μέρα στη Ρώμη για βόλτες, επισκέψεις σε μουσεία και διάφορα αξιοθέατα ή και για ψώνια. Επίσης,
μπορείτε να ακολουθήσετε την προαιρετική μας στη Φλωρεντία.
Περιγραφή προαιρετικής εκδρομής:
Πρωινή αναχώρηση για μια ημερήσια εκδρομή στην πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία. Φθάνοντας,
θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης, όπως τον επιβλητικό Ντουόμο με το φημισμένο καμπαναριό του
Τζιότο, το Βαπτιστήριο, την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την Πόντε Βέκιο, την Πιάτσα ντε λα Σινιορία κ.ά. Ελεύθερος
χρόνος για βόλτες στην πόλη, για επίσκεψη στην πινακοθήκη Galleria degli Uffizi, που διαθέτει μία από τις πιο
αξιόλογες συλλογές αναγεννησιακής τέχνης (Τζιότο, Μποττιτσέλλι, Λεονάρντο ντα Βίντσι, Ραφαήλ, Τιτσιάνο, Βερονέζε,
Μιχαήλ Άγγελος, Καραβάτζιο, Ρέμπραντ, Ρούμπενς, Ντύρερ, Γκόγια, Ελ Γκρέκο κ.ά.) ή για ψώνια στην φημισμένη
αγορά της. Επιστροφή στη Ρώμη. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ρώμη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος το πρωί, μέχρι την ώρα της μετάβασής μας στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

Σημειώσεις:
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας

Αναχωρήσεις

28 Οκτωβρίου

Τιμή κατ΄ άτομο

Αναχωρήσεις

~ 4 μέρες

Δίκλινο

495

3ο άτομο έως 12 ετών

445

Μονόκλινο

645

25 Νοεμβρίου , 3,10,18

~ 4 μέρες

Δεκεμβρίου

Τιμή κατ΄ άτομο

Δίκλινο

395

3ο άτομο έως 12 ετών

345

Μονόκλινο

545

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points, parking, φόροι πόλεων: € 200
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Περιλαμβάνονται:
Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN
Οι πτήσεις μας

1η μέρα

A3 650

ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ

08.30΄ - 09.35΄

4η μέρα

Α3 655

ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ

17.40΄ - 20.40΄

 Τρεις διανυκτερεύσεις στο κεντρικό ξενοδοχείο NH COLLECTION ROMA CENTRO 4*
 Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
 Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο της Ρώμης
 Ξενάγηση στην πόλη της Ρώμης
 Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού και στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου
 Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών
 Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται:
Περιλαμβάνονται: •Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα •Είσοδοι σε μουσεία, επισκεπτόμενους χώρους, είσοδος
στο Βατικανό, ακουστικά για την ξενάγηση του Αγίου Πέτρου (€ 30 ο ενήλικας, € 20 το παιδί) •Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Για το διάστημα 28/02/2021-28/02/2022, με το ασφαλιστήριο Ταξιδιωτικής ασφάλισης της ERGO &
INTERAMERICAN, ισχύουν τα εξής:
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
1. Απώλεια Ζωής από ατύχημα έως 40.000€
2. Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα έως 10.000€ & Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % X
έως 10.000€.
3. Ιατροφαρμακευτικές εξωνοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως 8.000€.
4. Νοσοκομειακά έξοδα από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως 14.000€.
5α. Έξοδα αποστολής φαρμάκων έως 500€ σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί τοπικά.
5β. Βοήθημα σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου ή ταυτότητας στο εξωτερικό έως 600€.
6. Έξοδα επαναπατρισμού συνεπεία τραυματισμού, οξείας ασθένειας, έως 10.000€. Καλύπτονται και τα
έξοδα έως Β΄ βαθμού συγγένειας (έως ένα άτομο) αν απαιτηθεί.
7. Επιστροφή προκαταβολής σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην οργανωμένη εκδρομή με
Group, λόγω τραυματισμού, οξείας ασθένειας, νόσηση από COVID, θανάτου του ταξιδιώτη ή ατόμου έως
Β΄ βαθμού συγγένειας, εφόσον υπάρχει εισαγωγή σε ιδιωτική Κλινική ή Δημόσιο Νοσοκομείο έως 1500€
(Εξαιρούνται αποζημιώσεις με βεβαιώσεις από ιδιώτες Γιατρούς).
8. Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης έως 5.000€ στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας ή θανάτου σε μέλη οικογένειας (τέκνα, γονείς, σύζυγοι, αδέλφια) στην
Ελλάδα ή πυρκαγιάς σε κατοικία ή επαγγελματική στέγη.
9. Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από οξεία ασθένεια ή ατύχημα (έως 30 ημέρες) κατ’ άτομο 100€.
10. Έξοδα Α΄ ανάγκης διατροφής-διαμονής-μεταφοράς λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω
των 4 ωρών έως 500€.
11. Απώλεια Αποσκευών από δημόσιο μεταφορικό μέσο.
Α. Ανά αποσκευή / ταξιδιώτη έως 700€.
Β. Ανά οικογένεια έως 1.000€.
12. Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας έως 1500€.
13. Έξοδα για νομική υποστήριξη έως 3.000€.
14. Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης (πάνω από 4 ώρες έως 100€ / πάνω από 24 ώρες έως 450€).
15. Μεταφορά σωρού ανά ταξιδιώτη έως 8.500€.
16. Προσωπική Αστική Ευθύνη Ταξιδιώτη Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημίες / Ομαδικό Ατύχημα έως
10.000€ / 10.000€ / 10.000€.
** Για ταξίδια αξίας 1501 € και άνω καθώς και τα ατομικά ταξίδια υπάρχει ειδικός τιμοκατάλογος, με
τις χρεώσεις και αναλυτικά τις παροχές.

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1α. Καλύπτονται άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας.
1β. Για ηλικίες άνω των 75 ετών ισχύουν τα εξής:
- Έξοδα επαναπατρισμού μόνον από ατύχημα ή θάνατο.
- Απώλεια αποσκευών.
- Προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη.
- Έξοδα Α΄ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών.
- Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα
υγείας σε μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα.
- Επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εκδρομή
λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β΄ βαθμού συγγένεια. Η εξαίρεση θα υφίσταται για οποιοδήποτε
συμβάν αφορά τον ίδιο.
- Θάνατος από ατύχημα.
- Μόνιμη Ολική ανικανότητα από ατύχημα.
- Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά άτομο.
2. Οξεία ασθένεια θεωρείται κάθε αρρώστια ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχημα και που δεν
προϋπήρχε και εμφανίστηκε στη διάρκεια του ταξιδιού.
3. Η παροχή επιστροφής της προκαταβολής δίδεται ή με την προσκόμιση νοσοκομειακών παραστατικών ή,
εφόσον δεν υπάρχει νοσοκομειακή περίθαλψη, βεβαίωση από τον ιατρό της εταιρίας.
4. Για τις παροχές εξωνοσοκομειακών & νοσοκομειακών δαπανών καθώς και των εξόδων
επαναπατρισμού απαιτούνται πρωτότυπα παραστατικά.
5. Καλύπτονται κατ’ εξαίρεση απαιτήσεις από Τρομοκρατικές ενέργειες μόνο για τα νοσοκομειακάεξωνοσοκομειακά έξοδα και επαναπατρισμό.
6. Ως προϋποθέσεις για την αποζημίωση από αίτια σοβαρού τραυματισμού ή ασθένειας, ορίζονται οι
κάτωθι εναλλακτικά περιπτώσεις:
- Νοσηλεία σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο κατ’ ελάχιστο για μία διανυκτέρευση.
- One Day Clinic-One Day Surgery - Αυθημερόν νοσηλεία για επεμβάσεις-αποθεραπεία σε ιδιωτική κλινική
& κρατικό νοσοκομείο.
- Παροχή πρώτων βοηθειών για κατάγματα και σοβαρούς τραυματισμούς σε εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικής
κλινικής ή κρατικού νοσοκομείου.
- Η Νοσηλεία ή One Day Clinic θεραπεία, ή παροχή πρώτων βοηθειών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί
από την 30η μέρα της προγραμματισμένης αναχώρησης έως την ημέρα αναχώρησης.
- Εξαιρούνται της δυνατότητας αποζημιώσεως, απαιτήσεις με γνωματεύσεις-βεβαιώσεις από ιδιώτη ιατρό.
7. Για την αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειας κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συνιστούμε στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή με τον ασφαλιστικό τους φορέα για την
έκδοση της "Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας", η οποία ωστόσο είναι προαιρετική.
Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες μια προαιρετική ασφάλιση με τις καλύψεις και τα ποσά που
επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων, αποσκευών κτλ., δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις
περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων, την οποία μπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία μας με
κόστος ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς.

