
Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού 

έως  
12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ Αερ. Εταιρία

ARCHIMEDE 4*
Kεντρικό

395 299 525
   RYANAIR 

21/12 ΘΕΣ - ΡΩΜΗ  15.00 - 15.40
26/12 ΡΩΜΗ - ΘΕΣ 14.15 - 17.00

23/12 ΘΕΣ - ΡΩΜΗ  16.10 - 16.50
28/12 ΡΩΜΗ - ΘΕΣ 11.50 - 14.35

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή  
(40 x 20 x 25) & 1 αποσκευή  20κ / 2άτομα

ΑNGLOAMERICANO 4* 
Kεντρικό

469 325 675

EUROSTARS INTERNATIONAL 4* 
Kεντρικό

545 369 819

 
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά. Σύνολο φόρων 145 ευρώ 

- Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 80 ευρώ ανά άτομο.

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ROMA BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη.Αφιξη και μετα την 
παραλαβη των αποσκευων,μεταφορα στο ξενοδοχειο. Για την πρώτη βραδιά,θα εχουμε νυχτερινή 
περιήγηση στη Ρώμη, για να την δουμε όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα 
μας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, 
σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, 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.
 
2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Μετα το πρωινο,θα ξεκινήσουμε αμέσως την πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν 
έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος,τη 
στήλη του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαικό κτίσμα 
του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την 
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το μνημείο 
του Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. Για τη 
συνεχεια σας προτείνουμε να επισκεφθείτε υπαιθριες χριστουγεννιατικες αγορες.Μια από 
αυτές είναι η  χριστουγεννιάτικη αγορά στη θρυλική Piazza Navona. Η διασημότερη μπαρόκ 
πλατεία της Ρώμης τα Χριστούγεννα μεταμορφώνεται στη μαγευτική Mercatino di Natale, ένα 
πανέμορφο χριστουγεννιάτικο «καρναβάλι», γεμάτο παιχνίδια, χρώματα και μυρωδιές! Πάγκοι 
με ψητά κάστανα, μαλλί της γριάς και χριστουγεννιάτικες λιχουδιές όλων των ειδών με τη 
σφραγίδα εγγύησης της μοναδικής ιταλικής ζαχαροπλαστικής βρίσκουν τη θέση τους ανάμεσα 
σε ζωηρούς στολισμούς και γιγάντιες φάτνες που αναπαριστούν σε φυσικό μέγεθος τη Θεία 
γέννηση
 
3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ
Πρόγευμα και μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για μια μοναδική ξενάγηση. Τα 
Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα μερικών από των κορυφαίων μουσείων του κόσμου 
με ετήσια επισκεψιμότητα άνω των 4,3 εκατ. τουριστών. Στην ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε 
αμέτρητους μοναδικούς θησαυρούς, όπως τον διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των 
Γεωγραφικών χαρτών και θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ 
Αγγέλου που θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής. 
Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου 
Πέτρου στο Βατικανό, όπου θα εντυπωσιαστούμε απο την αποκαθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ 
Αγγέλου και τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα 
στην υπέροχη πόλη. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στη Βίλλα Μποργκέζε (Villa Borghese), το 
μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης, αντίστοιχο με το Central Park της Νέας Υόρκης. Διαθέτει 
λίμνη, ναούς, σιντριβάνια, ζωολογικό κήπο, αγάλματα και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να 
επισκεφτείτε τη Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον αφορά τον αριθμό και 
τη σημασία των γλυπτών του Bernini και των πινάκων του Caravaggio. Με 500.000 επισκέπτες 
το χρόνο το καθιστούν από τα πιο σημαντικά μουσεία της Ιταλίας. Κοντά στο πάρκο βρίσκεται 
η Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza di Spagna), όπου εκεί μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα για έναν 
εσπρέσσο στο γνωστό Cafe Greco που χρονολογείται από το 1760 ή γευθείτε το πασίγνωστο 
tiramisu Pompi στο ομώνυμο ζαχαροπλαστείο.

4η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ 
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (προαιρετική)
Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε 
την πόλη των Μεδίκων και της Αναγέννησης, 
την Φλωρεντία μια πόλη που δεν χρειάζεται 
πολλές συστάσεις.Θα δούμε την Πιάτσα Σαν 
Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη 
και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό 
Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο 
τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα 
κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, 
που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα 
και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του 
Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο 
Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της 
πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων 
Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την 
περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, την ξακουστή και 
πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με 
τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες 
της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα 
Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkows-
ki. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στην αγορά του 
Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την 
πολυτελή κατοικία των Μεδίκων.Επιστροφη στη 
Ρώμη το βραδυ.

5η ημέρα: TIBΟΛΙ - ΒΙΛΛΑ ΕΣΤΕ - CASTEL 
ROMANO
Σας προτείνουμε μια εκδρομή στο πανέμορφο 
Τίβολι. Εκεί θα δούμε τους παγκοσμίως γνωστούς 
κήπους και τη βίλλα του Καρδιναλίου Εστέ, που 
χτίστηκαν το 16ο αιώνα και διαθέτουν 100 κρήνες. 
Χρόνος ελεύθερος για φωτογραφίες. Επιστροφή 
και επίσκεψη στο φημισμένο εμπορικό κέντρο 
CASTEL ROMANO και χρόνος για αγορές. Το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
 
6η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα. Λιγος χρονος ελευθερος και 
μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.

ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 21/12 
& 23/12

6 ΗΜΕΡΕΣ

Φλωρεντία

Βατικανό

Ρώμη


