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ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ!

Η Ρώμη είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας, πρωτεύουσα της περιφέρειας του Λάτιου, της ομώνυμης επαρχίας και μία από
τις ιστορικότερες πόλεις της Ευρώπης. Είναι ο πολυπληθέστερος δήμος της Ιταλίας . Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
κατατάσσεται έκτη σε πληθυσμό μετά το Παρίσι, το Λονδίνο, το Βερολίνο, τη Μαδρίτη και την Αθήνα. Μέσα στα όρια
της βρίσκεται το Βατικανό, ένα ξεχωριστό κρατίδιο που είναι η έδρα της Καθολικής Εκκλησίας και του Πάπα. Η Ρώμη
είναι μια πόλη με σπουδαία ιστορία και αξιοσημείωτη προσφορά στην επιστήμη, τον πολιτισμό και τις τέχνες. Γι' αυτό
το λόγω, καθώς και για τα πολυάριθμα και εξαιρετικής ομορφιάς μνημεία της, της έχει αποδοθεί η προσωνυμία «η
αιώνια πόλη». Το ιστορικό της κέντρο έχει καταχωρηθεί στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO από το 1980.

1η ημέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΕΝΕΤΙΑ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο για την πτήση μας στην Βενετία . Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας τακτοποιηση
στα δωμάτια μας , διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και επιβίβαση στο λεωφορείο μας για να ξεκινήσουμε το
πρόγραμμα μας με τη περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης. Θα
επισκεφτούμε την πιάτσα Σαν Μάρκο, το Ναό του Αγίου Μάρκου, το
καμπαναριό, τον Πύργο Ρολόι των Μαυριτανών, την Γέφυρα των
Στεναγμών, το Παλάτι των Δόγηδων, τη Γέφυρα Ριάλτο και φυσικά θα
θαυμάσουμε το πανέμορφο μεγάλο κανάλι με το πλήθος από αρχοντικά
των Ενετών αρχόντων. Ελεύθερος χρόνος , έπειτα επιστροφή στο

ξενοδοχείο μας διανυκτέρευση.
3η ημέρα : BENETIA – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 268ΧΛΜ

Πρωινό και μαζί με τις βαλίτσες και θα
ξεκινήσουμε για τη Φλωρεντία, που δίκαια
θεωρείται το «λίκνο της Αναγέννησης». Θα
θαυμάσουμε τον πανέμορφο καθεδρικό ναό με
τον τρούλο του Μπρουνελέσκι και το καμπαναριό
του Τζιότο, το Βαπτιστήριο, την Πιάτσα
Ρεπούμπλικα (Ρωμαϊκό Φόρουμ), την Πιάτσα
Σινιορίας με το Παλάτσο Βέκκιο σημερινό
Δημαρχείο), το τεράστιο Παλάτσο Πίτι, το
Πιατσάλε Μικελάντζελο. Χρόνος ελεύθερος για να
εξερευνήσετε την ξακουστή αγορά της
Φλωρεντίας και να φάτε κάτι , έπειτα μεταφορά
για το ξενοδοχείο μας ελεύθερος χρόνος για
ξεκούραση . διανυκτέρευση .

4η ημέρα :ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΡΩΜΗ 299ΧΛΜ
Πρωινό και αναχώρηση μαζί με τις βαλίτσες μας για την Ρώμη, άφιξη εκεί και με το λεωφορείο μας θα κάνουμε την
πανοραμική περιήγηση μας . Ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με την "Αιώνια Πόλη". Κάντε μια Βόλτα και
πάρετε μια γεύση από στη Βία Βένετο με τα μπιστρό, τα καφέ, τα εστιατόρια και τα καταστήματα μόδας ή περιδιαβείτε
την Πιάτσα ντι Σπάνια και τις οδούς Κοντότι, Φρατίνα και ντελ Κόρσο όπου θα βρείτε δεκάδες καταστήματα κατάλληλα
για τα ψώνια σας. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια μας . Προαιρετική βραδινή επίσκεψη
στο ιστορικό κέντρο By Night.διανυκτέρευση
5η ημέρα: ΡΩΜΗ (ξενοδοχείο – κέντρο 11,5χλμ –ξενοδοχείο 11,5χλμ )
Πρωινό και αρχίζουμε την ξενάγηση μας στην Αιώνια Πόλη. Θα ξεκινήσουμε από το μεγαλοπρεπές Κολοσσαίο , την
Πιάτσα Βενέτσια και στην συνέχεια θα δούμε το αρχαίο Ρωμαϊκό Πάνθεον της Ρώμης, εξαιρετικής κατασκευής, τη
διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι όπου μπορούμε να ρίξουμε ένα νόμισμα, που κατά την παράδοση θα μας φέρει ξανά στην
Ρώμη. Λίγο πιο πέρα βρίσκονται τα διάσημα ισπανικά σκαλιά (Πιάτσα ντι Σπάνια), όπου γίνονται οι περίφημες επιδείξεις
μόδας. Θα περάσουμε από τη Βια ντέι Κοντότι, όπου βρίσκονται όλοι οι διάσημοι οίκοι υψηλής ραπτικής. Εκεί βρίσκεται
και το πιο διάσημο και παλιό καφέ της πόλης, που δεν είναι άλλο από το καφέ Γκρέκο. Τέλος θα καταλήξουμε στην
Πιάτσα ντελ Πόπολο, όπου βρίσκεται ένας από τους δώδεκα αιγυπτιακούς κίονες που υπάρχουν στην πόλη. Λίγα μέτρα
πιο πέρα κυλάει το ποτάμι της Ρώμης ο Τίβερης , μια εικόνα που σίγουρα θα μας μείνει αξέχαστη. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας , διανυκτερευση.
***Επίσης προαιρετικά μπορείτε να επισκεφθείτε το Castel Romano Outlet Designer που βρίσκεται μόλις25 χλμ από το
κέντρο της πόλης με πάνω από 100 επώνυμα μαγαζιά , με προσφορές που ξεκινούν -30% έως -70% όλο τον χρόνο και
Κυριακές ανοικτά.
6η ημέρα: ΡΩΜΗ– ΒΑΤΙΚΑΝΟ(ξενοδοχείο – Βατικανό 15,1χλμ- ξενοδοχείο 15,1χλμ)
Πρωινό και επιβίβαση στα λεωφορεία μας για να ξεναγηθούμε στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης ξεκινώντας από
την εκκλησία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Θα δούμε την πλατεία που σχεδίασε ο Μπερνίνι, το μπαλκόνι που ο
Πάπας ευλογεί τους πιστούς, την πλατεία Βενετίας, το Παλάτσο Βιτοριάνο που είναι και ο άγνωστος στρατιώτης της
Ιταλίας, το Παλάτσο Βενέτσια, το μπαλκόνι της Λετίτσια, μητέρας του Ναπολέων Βοναπάρτη. Θα περάσουμε κάτω από
το Καπιτώλιο, μέσα από το δρόμο των Ρωμαϊκών αγορών, τον ιππόδρομο, τον λόφο του Παλατίνου, τις θέρμες του
αυτοκράτορα Καρακάλα, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και ολοκληρώνουμε την ξενάγηση μας με το
Κολοσσαίο. H ξενάγηση στα μουσεία του Βατικανού είναι προαιρετική και πραγματοποιείται κατόπιν συνεννοήσεως με
τον ξεναγό μας. Ελεύθερος χρόνος , έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας διανυκτέρευση.
(Βατικανό – Τίβολη 37,8χλμ- ξενοδοχείο 47,2χλμ)
Προαιρετικά προτείνουμε να αναχωρήσουμε για το Τίβολι και την Villa d' Este, αυτοκρατορικό ανάκτορο του Αδριανού
με τους περίφημους κήπους, με τα 1.300 συντριβάνια και έδρα της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου
Ρώμης. Θα απολαύσουμε τα Συντριβάνια του Διός και της Αφροδίτης, το διάδρομο των 100 αγαλμάτινων συντριβανιών,
το Άτριο των επτά σοφών και το μεσαιωνικό Κάστρο της περιοχής. Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας στη Ρώμη.
7η ημέρα: ΡΩΜΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και μετάβασης στο αεροδρόμιο, για την πτήση της επιστροφής.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΣΕ 3 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΣΤΑ 30ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΗOTELS 4*

Το
άτομο
στο
δίκλινο

ΠΑΙΔΙ 2-12
ETΩΝ ΣΕ
ΤΡΙΚΛΙΝΟ

Επιβάρυνση
Σε μονόκλινο δωμάτιο

695€

....€

….€ επιπλέον

775€

....€

….€ επιπλέον

ΚΕΝΤΡΙΚΑ
HOTEL CRYSTAL VENICE 4* or similar
HOTEL GRAND ADRIATICO FLORENCE 4* or similar
HOTEL CICERONE ROME 4* or similar

Περιλαμβάνει :
 Αναχώρηση με ναυλωμένη πτήση τσάρτερ , TRAVEL SERVICES AS, QS4343 HER 10:05 – 11:50 VCE
 Αεροπορικά εισιτήρια με AEGEAN AIRLINES
 Βαλίτσα 20 κιλών και χειραποσκευή 5 κιλά
 Ξενάγηση στην Ρώμη
 Ξενάγηση στο Βατικανό Τίβολι
 Ξενάγηση στην Φλωρεντία
 Περιήγηση στην Βενετία
 Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ καθημερινά
 2 Διανυκτερέυσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Βενετία ημικεντρικό στα 20λ
 1 Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στην Φλωρεντία κεντρικό
 3 Διανυκτερέυσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Ρώμη ημικεντρικό στα 20λ
 έμπειρο ελληνόφωνο αρχηγό – συνοδό καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
 Εκδρομές – περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα καθημερινά με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων
 ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνει :
 Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα , είσοδοι, ακουστικά. Γενικά ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή προτείνεται
ως προαιρετικό. Το βαπορέτο από και προς την Βενετία. Check point λεωφορείων για εισόδους σε πόλεις
(Ρώμη-Φλωρεντία-Βενετία}. City taxes 6€ το άτομο τη νύχτα για της διανυκτέρευσης στην Ρώμη και 1,80€
στην Βενετία και στην Φλωρεντία 4,80€

ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαραίτητο για το ταξίδι σας είναι Το διαβατήριο ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ή Ταυτότητα ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ από αστυνομία
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΞΕΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ
ΚΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΚΙ ΟΧΙ Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ.
****ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ.
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ.

*** ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ…

