
1η Ημέρα |  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ | ΞΕΝΑΓΗΣΗ | ΒΡΑΔΙΝΗ 
ΒΟΛΤΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την πτήση μας 
για την αιώνια πόλη.Άφιξη στην πρωτεύουσα της χώρας και 
γνωριμία με την αρχηγό μας και χωρίς να χάσουμε καθόλου 
χρόνο θα ξεκινήσουμε με την πανοραμική ξενάγηση στην 
πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε 
επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό 
τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το 
περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο 
Ρωμαϊκό κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου 
θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια με το 
μνημείο του Βίκτωρα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο, ένα χώρο 
σπαρμένο με αρχαίους ναούς, αγάλματα και ερείπια – μάλιστα 
εδώ ήταν εγκατεστημένες οι ανώτερες τάξεις της πόλης, αλλά 
και αρκετοί αυτοκράτορες, αλλά και τον Τίβερη ποταμό με το 
νησί Τιβερίνα. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Για το βράδυ σας προτείνουμε μία βραδινή βόλτα στα 
φωταγωγημένα αξιοθέατα της Ρώμης, για να την δείτε, όπως 
της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν 
αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη ViaVeneto με τα φημισμένα 
καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, την 
κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς 
λόφους, τον Κυρηνάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο 
και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην PiazzaVenezia, το 
κέντρο της Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο 
ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε από το μεγαλύτερο 
ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο και τέλος 
θα κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, μια από τις πιο 
γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό 
δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού. Μη παραλείψετε να 
δοκιμάσετε το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο ιταλικό 
ψωμί-γλυκό Panettone.

2η Ημέρα | ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ | ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 
ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ
Νωρίς το πρωί και μετά από το πρωινό μας, μεταφορά σε ένα 
από τα κορυφαία μουσεία & στο μικρότερο κρατίδιο του 
κόσμου, το Βατικανό, όπου θα ξεναγηθούμε στα Μουσεία του 
Βατικανού. Θα θαυμάσετε τεράστιες συλλογές ανεκτίμητων 
έργων τέχνης & γλυπτικής με αποκορύφωμα τη περίφημη 
Καπέλα Σίστινα. Πρόκειται για το παρεκκλήσι του Αποστολικού 
Παλατιού, όπου η διακόσμηση του αποτελεί αναφορά στον 
Ναό της Παλαιάς Διαθήκης και είναι ένα πελώριο έκθεμα με 
αριστουργήματα, καθώς οι τοιχογραφίες του, η αρχιτεκτονική 

του, οι νωπογραφίες, οι οροφές του είναι φιλοτεχνημένες από 
τους μεγαλύτερους «μάστορες» της Αναγέννησης. Ακολουθεί 
ξενάγηση στη μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου, αυτή του Αγ. 
Πέτρου & επίσκεψη στον ομώνυμο επιβλητικό ναό, τη Βασιλική 
του Αγίου Πέτρου, όπου στο εσωτερικό της βρίσκονται 
εκατοντάδες αγάλματα με αποκορύφωμα τη  Πιετά  του 
Μιχαήλ Άγγελου. Μετά το τέλος της ξενάγησης χρόνος 
ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ μην 
χάσετε την ευκαιρία να πιείτε ένα απερόλ, δοκιμάζοντας 
τιραμισού στη πιάτσα Ναβόνα.

3η Ημέρα | ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Μετά από ένα καλό πρωινό φύγαμε για την στολισμένη 
Φλωρεντία, την πόλη που είναι συνώνυμη με την τέχνη της 
Αναγέννησης. Θα γνωρίσουμε περιπατητικά την ιστορική πόλη 
που δίκαια βρίσκεται υπό την προστασία της UNESCO. θα 
δούμε το μεγαλοπρεπές DUOMO με το περίφημο καμπαναριό 
του Τζιότο, το Βαπτιστήριο - ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής με 
μπρούντζινες πόρτες και μωσαϊκά - την εκκλησία Σάντα 
Κρότσε, την Πιάτσα Ντε Λα Σινιορία και το Πόντε Βέκιο, που 
είναι μερικά από τα έργα τέχνης της Φλωρεντίας. Χρόνος 
ελεύθερος στο κέντρο, όπου σας προτείνουμε να περπατήσετε 
στην πιο πολυσύχνατη χριστουγεννιάτικη πλατεία Santa Croce  
με μπιχλιμπίδια, κέικ pandoro και την παραδοσιακή πάστα 
φιστικιού. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

ΡΩΜΗ-ΒΑΤΙΚΑΝΟ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ
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4η Ημέρα | ΡΩΜΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ | ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Χρόνος ελεύθερος για να αποχαιρετήσετε τη πόλη της Ρώμης, περπατώντας στους εμπορικούς δρόμους της, και τις 
χριστουγεννιάτικες αγορές. H Piazza Navona, μετατρέπεται σε μια τεράστια Χριστουγεννιάτικη αγορά. Εκεί, θα βρείτε πάγκους 
που πωλούν όλα τα χριστουγεννιάτικα είδη, γλυκά, παιχνίδια, φιγούρες φάτνης, διακοσμητικά και δώρα. Στη συνέχεια μεταφορά 
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

599€ / 659€

499€ / 559€

775€ / 829€

659€ / 719€

26/12

Rome Art Hotel 4*
Piazza Di Spagna

NH Collection Roma Palazzo 5*
 Piazza del Cinquecento

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη-Ρώµη
15.45-16.25

Ρώµη-Θεσσαλονίκη
18.05-20.45

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

289€ / 325€

269€ / 329€

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Ένα προσωπικό αντικείµενο διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο 
& 1 χειραποσκευή 10 κιλών διαστάσεων 55*40*20
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Πρωϊνό καθηµερινά

∆εν περιλαµβάνονται: Σύνολο φόρων 145€ κατ’ άτοµο
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Θα βγάλετε τις πιο υπέροχες 
εικόνες στη Χριστουγεννιάτικη 
αγορά της Piazza Navona µε φόντο 
τα πολύχρωµα µικροµάγαζα και το 
καταπληκτικό   Χριστουγεννιάτικο 
στολισµένο δέντρο.
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