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ΓΙΟΡΤΕΣ-ΕΚΔΡΟΜΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΡΩΜΗ – ΒΑΤΙΚΑΝΟ
4 & 5 ΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
1η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ- ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ,πτήση για Ρώμη και ξεκινάμε την ξενάγηση με τον
ελληνόφωνο ξεναγό μας .Θα επισκεφθούμε τις περίφημες κατακόμβες της Ρώμης που ήταν
τόπος ταφής των πρώτων χριστιανών .Στην συνέχεια θα δούμε τον ιππόδρομο , τον λόφο του
Παλατίνου , το Καπιτώλιο , την πλατεία Βενετίας με το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη,
την Φοντάνα ντι Τρέβι , τις Ρωμαικές Αγορές , το Κολοσσαίο , το κάστρο των αγγέλων και
θα καταλήξουμε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου , όπου θα ξεναγηθούμε και θα έχουμε την
δυνατότητα να βγάλουμε φωτογραφίες . Μεταφορά στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος .
2η μέρα: ΡΩΜΗ – ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
Μετά το πρωινό, ελεύθερη μέρα . Σας προτείνουμε μια προαιρετική ξενάγηση στα μουσεία
του Βατικανού και στην Βασιλική του Αγ. Πέτρου.
Πρόταση μας για το βράδυ, περιπλάνηση στα μεσαιωνικά στενάκια του Τραστέβερε, την
γειτονιά στις όχθες του Τίβερη όπου χτυπάει η καρδιά της βραδινής διασκέδασης της πόλης
και δείπνο στα γραφικά της μεζεδοπωλεία.
3η μέρα: ΡΩΜΗ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Ελεύθερη μέρα. Σας προτείνουμε μία προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στην Αναγεννησιακή
Φλωρεντία όπου μετά την περιήγηση μας στο κέντρο – ανοικτό μουσείο της πόλης μπορείτε
να επισκεφθείτε το Duomo, το Βαπτιστήριο, τις εκκλησίες και να τελειώσετε με το παζάρι
του San Lorenzo για δερμάτινα είδη και σουβενίρ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ρώμη.
4η μέρα: ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Μετά το πρωινό ελεύθερος χρόνος, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Ηράκλειο μέσω
Αθήνας.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

20/12

Gambrinus 4*κεντρικό η παρ

569

679

499

4 μέρες
24/12

Gambrinus 4*κεντρικό η παρ

639

769

549

5 μέρες
28/12

Turner 4*κεντρικό η παρ

679

879

539

5 μέρες
29/12

Turner 4*κεντρικό η παρ

659

839

549

4 μέρες

2κλινο 1κλινο Παιδικό

04/1

Turner 4*κεντρικό η παρ

579

689

499

4 μέρες
05/1

Turner 4*κεντρικό η παρ

529

639

449

4 μέρες
11/1

Gambrinus 4*κεντρικό η παρ

439

549

379

4 μέρες

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ








Αερ/κά εισιτήρια Ηράκλειο-Ρώμη-Ηράκλειο,μέσω Αθήνας.
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Ρώμης.
Οι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.
Πρωινό καθημερινά.
Ξενάγηση Ρώμης με ελληνόφωνο ξεναγό .
1 χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά το άτομο
Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ




Οι φόροι αεροδρομίου ( 145 Ε)
Είσοδοι μουσείων
Ο δημοτικός φόρος Ρώμης ,καταβάλεται στο ξενοδοχείο, επιτόπου από τους
εκδρομείς

 Η σειρά των ξεναγήσεων δύναται να αλλάξει .
 Το 5νθήμερο πρόγραμμα έχει 1 επιπλέον ελεύθερη μέρα.

