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ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ROMA BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη.Αφιξη
και 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, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, 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. Στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Για την πρώτη
σας βραδιά, σας προτείνουμε μια προαιρετική νυχτερινή περιήγηση στη Ρώμη,
για να την δείτε όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν
αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto 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 Κυρινάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό
μέγαρο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Piazza Venezia, 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.
2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ - VILLA
BORGHESE
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. Διαθέτουν εκθέματα της μακραίωνης και τεράστιας συλλογής
της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, περιλαμβανομένων διάσημων αγαλμάτων
του αρχαίου κόσμου και αριστουργημάτων της Αναγέννησης και του σήμερα.
Στην ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε αμέτρητους μοναδικούς θησαυρούς, όπως
τον διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα
δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ 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.
3η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΛΑΤΕΙΕΣ
Η σημερινη μερα είναι αφιερωμενη στις φημισμενες πλατειες της πολης.Θα
περπατησουμε, θα περιηγηθουμε με τη συνοδεια της ξεναγου μας στην Πιάτσα
ντι Σπάνια (Piazza di Spagna), όπου εκεί μπορείτε να πιειτε εσπρέσσο στο γνωστό
Cafe Greco που χρονολογείται από το 1760 ή να γευθείτε το πασίγνωστο tiramisu Pompi στο ομώνυμο ζαχαροπλαστείο, στην πανέμορφη Φοντάνα ντι Τρέβι,
στο επιβλητικο Πανθεον και στην Πιάτσα Ναβόνα με τα επιβλητικά μνημεία. Για
τη συνεχεια της ημερας θα εχετε ελευθερο χρονο στη διαθεση σας στην αγορα
της πολης.Το βράδυ με την καθοδήγηση της Δώρας της τοπικής μας συνοδού,
παρακολουθήστε την λειτουργία της Ανάστασης στην ορθόδοξη εκκλησία του
Αγίου Θεοδώρου στο κέντρο της Ρώμης (Via di S.Teodoro 7).

ΗΜΕΡΕΣ

4 ημέρες 17/4 AEGEAN
& 5+1 ημέρες 16/4 RYANAIR

Γνωρίστε την «αιώνια πόλη» με
τον ιδανικότερο τρόπο
-

Απευθείας πτήσεις για Ρώμη με προκρατημένες θέσεις
Διαμονή στο κέντρο της πόλης
Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων
Συνοδός – μόνιμος κάτοικος Ρώμης
Μουσεία Βατικανού, με εξασφαλισμένη προκράτηση

& δώρο κόστος εισόδου, γρήγορη πρόσβαση χωρίς
πολύωρη αναμονή
- Παρακολούθηση της Ανάστασης στον Άγιο Θεόδωρο
Η Αιώνια Πόλη δεν είναι απλά ένας must προορισμός,
είναι μια ζωντανή περιήγηση στην πορεία της Ιστορίας
και των Τεχνών ενώ κάθε βόλτα στους δρόμους της ένα
μάθημα αισθητικής και στυλ. Καλά ξενοδοχεία, εστιατόρια,
μπαρ, καφέ, αξιοθέατα, shopping, διασκέδαση. Ζήστε την
“αιώνια πόλη” μαζί μας για να αποφύγετε τυχόν παγίδες του
διαδικτύου (πχ παραπλανητικές φωτογραφίες δωματίων), να
μην ασχοληθείτε με προκρατήσεις σε μουσεία, να γλυτώσετε
πολύωρες αναμονές (ιδίως στο Βατικανό) και να έχετε μια
μοναδική “τοπική φίλη” την Δώρα την ελληνόφωνη επίσημη
ξεναγό μας που μένει μόνιμα στη Ρώμη.
4η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Αυτή την ημέρα μπορείτε να την αφιερώσετε στη Ρώμη ή να
μας ακολουθήσετε στην προαιρετική εκδρομή στην πόλη των
Μεδίκων και της Αναγέννησης, την Φλωρεντία μια πόλη που
δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Θα δούμε τον πανέμορφο
καθεδρικό ναό της Παναγίας των λουλουδιών με τον τρούλο
του Μπουνελέσκι, το καμπαναριό του Τζιόττο, το βαπτιστήριο,
την πιάτσα Σινιορίας, το Παλάτσο Πίτι κ.α. Τελειώνοντας,
μια βόλτα στην ξακουστή αγορά της Φλωρεντίας θα σας
εντυπωσιάσει..
5η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΤΙΒΟΛΙ
Για αυτη την ημέρα σας προτείνουμε μια εκδρομή στο
πανέμορφο Τίβολι. Εκεί θα δούμε τους παγκοσμίως γνωστούς
κήπους και τη βίλα του Καρδιναλίου Εστέ, που χτίστηκαν το
16ο αιώνα και διαθέτουν 100 κρήνες. Ακόμη, θα δούμε και την
εξοχική κατοικία του αυτοκράτορα Αδριανού ( 2ος αιώνας μ.Χ)
που διαθέτει ένα μεγάλο υπαίθριο μουσείο ανακατασκευών
των αγαπημένων κτιρίων του αυτοκράτορα. Χρόνος ελεύθερος
για φωτογραφίες. Επιστροφή και επίσκεψη στο φημισμένο
εμπορικό κεντρο CASTEL ROMANO και χρόνος για αγορές.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.
6η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Νωρίς το πρωί, επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο για μετάβαση
στο αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη
μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνονται η 3η
και η 5η ημέρα του προγράμματος και η επιστροφή
πραγματοποιείται το μεσημέρι

Οι τιμές ισχύουν βασει διαθεσιμότητας και early booking μεχρι 14 Μαρτίου
Προσοχή στην πολιτική αποσκευών των αεροπορικών εταιριών.
Δείτε τον πίνακα στη σελίδα 2

ΡΩΜΗ 4&6 ΗΜΕΡΕΣ
Ημ

Αναχ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Σελ 33

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

ΑRCHIMEDE 4* /

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

395

265

539

Kεντρικό

Αερ. Εταιρία

AEGEAN AIRLINES
4

17/4

TRAIANO 4* /

Kεντρικό

EUROSTARS INTERNATIONAL 4*
Kεντρικό

NOTO 4* /
5+1

Kεντρικό

295

659

475

310

695

495

319

719

ΘΕΣ - ΡΩΜΗ 13.05 - 13.50
ΡΩΜΗ - ΘΕΣ 14.35 - 17.20

RYANAIR

ΑNGLOAMERICANO 4*

16/4

445

Kεντρικό

EUROSTARS INTERNATIONAL 4*
Kεντρικό

559

355

855

599

375

935

ΘΕΣ - ΡΩΜΗ 09.55 - 10.35
ΡΩΜΗ - ΘΕΣ 06.50 - 09.30

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
Σύνολο φόρων +145 ευρώ
Χωρίς πρόγραμμα ξεναγήσεων: -80ε ανά άτομο για το 6ήμερο, -60ε για το 4ήμερο

ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά Ταξίδια + Tαξίδια με 1 διαδρομή αεροπορικώς και 1 οδικώς

Περιλαμβάνονται

- αεροπορικά εισιτήρια
- αποσκευές σύμφωνα με τον πίνακα πολιτικής αποσκευών όπως φαίνεται
παρακάτω
- προκράτηση θέσης σε όλες τις πτήσεις, για να είστε σε διπλανές θέσεις με τον
συνταξιδιώτη σας. Σε πολλές αεροπορικές εταιρίες αυτό έχει επιπλέον κόστος.
- Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία
- Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
- Λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού
- Επίσημο τοπικό ξεναγό σε χώρους όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Ειδικές παροχές / δώρα τα οποία, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στο
πρόγραμμα του ταξιδιού
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται
- Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων,δραστηριοτήτων και φιλοδωρήματα
- Δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), πληρωτέοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου
- Ξεχωριστές μεταφορές με πλοιάρια, τρένα, μετρό (εφόσον υπάρχουν)
- Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες.
- Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Οι τιμές είναι ανά άτομο, αφορούν το σύνολο του πακέτου και
περιλαμβάνουν ότι αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Τιμή σε δίκλινο-τρίκλινο : τιμή ενήλικα σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο
Τιμή παιδιού : Τιμή παιδιού πληρώνει ο μικρός μας φίλος που είναι
2-12 ετών και ταξιδεύει με 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο.
Τιμή μονοκλίνου : για εσάς που ταξιδεύετε μόνοι ή θέλετε
αποκλειστικό δωμάτιο

Τιμή solo traveller : τιμή σε δίκλινο δωμάτιο με τυχαίο συνταξιδιώτη
του ιδίου φύλλου.
Τιμή no flight: Περιλαμβάνεται το σύνολο του πακέτου ανά
άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο χωρίς αεροπορικά εισιτήρια.
Περιλαμβάνεται το σύνολο φόρων.
Βρέφος έως 2 ετών : ταξιδεύει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας
της εκδρομής
Σύνολο φόρων : Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο
φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων,
ο ΦΠΑ και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων,
check point κλπ).
Διατροφή :
Πρωινό : πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Ημιδιατροφή : πρωινό και 1 γεύμα ή δείπνο καθημερινά
Πλήρης διατροφή : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά
All inclusive : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά και σνακς
και soft drinks ενδιάμεσα
Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν
την ώρα της κράτησης. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους
συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost
αεροπορικών εταιριών.
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης
κλίνης.
Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που
αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας.
Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν
κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη.
Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών οφείλουν να είναι 2 ώρες
νωρίτερα στο αεροδρόμιο από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων
των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή.
Στις πτήσεις που αναφέρεται 1 αποσκευή ανά 2 άτομα ισχύει και 1
αποσκευή για διαμονή ατόμων σε μονόκλινο ή τρίκλινο.
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των
προγραμμάτων ή στο www.meltravel.gr.

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΣΕ 4 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Για ποσά άνω των 400 ευρώ, προκαταβολή 30% και δυνατότητα εξοφλησης σε 4 άτοκες δόσεις.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

4ΗΜ - 14ε 5ΗΜ - 16ε

6ΗΜ - 18ε

7ΗΜ - 22ε

8ΗΜ - 25ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι φυλασσόμενο
24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα.

Πολιτική αποσκευών αεροπορικών εταιριών στα προγράμματά μας
Αεροπορική εταιρία

AEGEAN
AIRLINES

AIR SERBIA

TAROM

RYANAIR

EASY JET

TRANSAVIA

TURKISH

Προσωπικό
αντικείμενο
(Γυναικεία / ανδρική
τσάντα ή laptop)

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται
(40x20x25 cm)

Δεν
περιλαμβάνεται

Δεν
περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Χειραποσκευή

8 Kg
ανά άτομο

8 Kg
ανά άτομο
55x40x20

Διαστάσεις
35x30x20

Δεν
περιλαμβάνεται

Διαστάσεις
56x45x25

Διαστάσεις
55x40x25
έως 10 Kg

8 Kg
ανά άτομο

Αποσκευή

23Kg
ανά άτομο

23Kg
ανά άτομο

23Kg
ανά άτομο

20Kg
ανά 2 άτομα*

15 Kg
ανά 2 άτομα

15 Kg
ανά 2 άτομα

20Kg
ανά άτομο

Κόστος χειραποσκευής RyanAir ανά διαδρομή: με την κράτηση της εκδρομή σας 15 ευρώ, προσθήκη μετά την κράτηση 25 ευρώ (Διαστάσεις
55x40x20 cm έως 10kg)
Κόστος επιπλέον αποσκευής RyanAir ανά διαδρομή: με την κράτηση της εκδρομή σας 25 ευρώ, προσθήκη μετά την κράτηση 40 ευρώ (έως 20kg)
*Δυνατότητα δυο 10κιλων χειραποσκευών (αντί για μια 20 κιλών), εφόσον η δήλωση γίνει με την κράτηση.

