Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη
manessistravel.gr

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.
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο κεντρικό
ξενοδοχείο TWENTY ONE 4* ή παρόμοιο
• 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
• Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check
points, parking, φόροι πόλεων, ταξιδιωτική ασφάλεια και
ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 240
• Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις:
€ 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
• Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
• Είσοδοι σε μουσεία, επισκεπτόμενους χώρους, είσοδος
στο Βατικανό, ακουστικά για την ξενάγηση του Αγίου Πέτρου
(€ 35 ο ενήλικας, € 25 το παιδί)
• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

70

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη
manessistravel.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:
1η µέρα:
Αθήνα - Ρώμη, Ξενάγηση
2η μέρα:
Ρώμη, Μουσεία Βατικανού, Βασιλική Αγίου
Πέτρου
3η μέρα:
Ρώμη, Ελεύθερη μέρα, Προαιρετική Εκδρομή
στην Φλωρεντία
4η μέρα:
Ρώμη, Ελεύθερη μέρα
5η μέρα:
Ρώμη - Αθήνα

TRAVEL AT A GLANCE:
• Απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN
• Ξενάγηση στην πόλη της Ρώμης
• Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού
και στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου
• Δυνατότητα επίσκεψης στην πρωτεύουσα
της Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις κεντρικό
ξενοδοχείο TWENTY ONE 4*
• Εμπειρότατος Αρχηγόςσυνοδός του γραφείου μας

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα Αθήνα - Ρώμη: 08:30 - 09:35 / A3 650
5η μέρα Ρώμη - Αθήνα: 18:20 - 21:15 / A3 655

Αναχωρήσεις: 25 Ιουνίου, 15, 22, 29 Ιουλίου,
5 μέρες από
5, 12, 19, 26 Αυγούστου, 2, 16, 30 Σεπτεμβρίου

445€
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