ΜΕΜΝΩΝ TRAVEL
ος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 67 1 ορ. – ΟΜΟΝΟΙΑ
 210.3240036 & 3245604 -  210.3252757
Email. info@memnontravel.gr www.memnontravel.gr

ΡΩΜΗ

1.Τετάρτη 2/1/2019 : ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ ( πλοίο)
Συγκέντρωση στην Πλ. Συντάγματος ( Ε.Λ.Τ.Α.) ώρα 11.30 και αναχώρηση για την Πάτρα με μία στάση στον Ισθμό.
Άφιξη, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους. Το πλοίο μας διαθέτει μεγάλα άνετα σαλόνια, χώρους αναψυχής,
καταστήματα, εστιατόριο και self service. Διανυκτέρευση εν πλω.
2. Πέμπτη 3/1/2019 : ΑΝΚΟΝΑ - ΑΣΙΖΗ - ΡΩΜΗ
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για τη
Ρώμη. Η διαδρομή μας, μια τυπική εισαγωγή στη
χώρα, γίνεται με ξενάγηση κατά τη διαδρομή.
Βλέπουμε χαρακτηριστικά χωριά, φαράγγια και
κοιλάδες κατά την διάβαση της των Απεννίνων.
Άφιξη στην μεσαιωνική Ασίζη, πνευματικό
κέντρο των καθολικών και πόλη του Αγίου
Φραγκίσκου(του «φτωχούλη του Θεού»).
Επισκεπτόμαστε την βασιλική με τις ασύγκριτες αγιογραφίες του Τζιότο, του Τσιμαμπούε και του Λορετζέττι. Ένας
περίπατος στα παλιά πλακόστρωτα με τα μικρομάγαζα του κέντρου και ένας καπουτσίνο στην πιάτσα Μινέρβα θα
ολοκληρώσει την ωραία γνωριμία μας την Ασίζη. Μετάβαση στη Ρώμη και έναρξη της γνωριμίας μας με την Ιταλική
πρωτεύουσα. Ένας πανοραμικός περίπατος, μας δίνει τη δυνατότητα να σχηματίσουμε μια πρώτη εικόνα. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3. Παρασκευή 4/1/2019 : ΡΩΜΗ–ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΒΑΤΙΚΑΝΟ - ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ
Προγευματίζουμε και ακολουθεί μετάβαση στο Βατικανό, το μικρότερο ανεξάρτητο κρατίδιο στον κόσμο. Οι μέρες
είναι από τις ωραιότερες εορταστικές ημέρες του χρόνου. Ο στολισμός και ο φωτισμός των δρόμων και της
μεγάλης πλατείας του Αγίου Πέτρου τονίζουν τη χαρά των ημερών. Επισκεπτόμαστε την Βασιλική του Αγίου
Πέτρου, ένα κτίριο μνημειωδών διαστάσεων, στην οποία θα ξεναγηθούμε και, μεταξύ άλλων, θα θαυμάσουμε και το
περίφημο γλυπτό του Μιχαήλ Αγγέλου πού σμίλεψε σε ηλικία 23 ετών,
την Πιετά (αποκαθήλωση), το κεντρικό Κιβώριο, τον τεράστιο τρούλο
και την κρύπτη του ναού. Στα μεγάλα παρεκκλήσια του ναού θα
θαυμάσουμε έργα ασύγκριτης ομορφιάς, γλυπτά, ψηφιδωτά και
τοιχογραφίες από τους μεγαλύτερους αγιογράφους της χώρας. Μετά την
ξενάγηση, ακολουθεί χρόνος για έναν ζεστό καπουτσίνο και ξεκούραση.
Συνεχίζοντας επισκεπτόμαστε τις Κατακόμβες , στην περιφέρεια της
πόλης, για να δούμε τον τόπο εκκλησιασμού, λατρείας διαβίωσης και
ενταφιασμού των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων στα δύσκολα χρόνια
των διωγμών. Ακολουθώντας την οδό ΑΠΙΑ ΑΝΤΙΚΑ, τον δρόμο του

«QUO VADIS», για να περιπλανηθούμε στις κοσμικές πλατείες και στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Οι κοσμικές
πλατείες, Βία ντελ Κόρσο, η Νατσιονάλε, το Κυρηνάλιο , αποτελούν σταθερούς πόλους έλξης για όσους
επισκέπτονται τη Ρώμη. Χρόνος ελεύθερος. Βραδινή επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
4. Σάββατο 5/1/2019 : ΡΩΜΗ
Προγευματίζουμε και ξεκινά η γνωριμία μας με τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της αιώνιας πόλης, όπως την Αρχαία
Ρωμαϊκή Αγορά, το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό κτίσμα, την πλατεία Βενετίας με το
επιβλητικό αναγεννησιακό μέγαρο, το μνημείο του Βίκτωρα Εμμανουήλ, το Καπιτώλιο με την σκάλα των
Διόσκουρων, σχεδιασμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο, κ.ά. Συνεχίζοντας τον περίπατό μας,βλέπουμε το Πάνθεον,
μοναδικής σημασίας μνημείο της αρχαίας Ρώμης, την Πιάτσα Ντι Σπάνια, με την διάσημη SCALINATA,όπου γίνονται
οι περίφημες επιδείξεις μόδας, την γειτονική Βία Κοντότι με τους πανάκριβους γνωστούς οίκους μόδας και το
επίσης διάσημο καφέ Γκρέκο, το οποίο φιλοξένησε στο σημαντικές προσωπικότητες όπως τον Γκαίτε, τον
Μπάιρον, τον μεγάλο μουσουργό Βάγκνερ, τον Τοσκανίνι και όλους τους σύγχρονους μεγάλους καλλιτέχνες. Ο
περίπατός μας φθάνει ως την μοναδική Fontana di Trevi, μία από τις πιο όμορφες κρήνες της πόλης, η την μπαρόκ
πλατεία με τα συντριβάνια, την Piazza Navona, όπου μπορείτε να απολαύσετε το ποτό σας, σε ένα από τα πολλά
καφέ της πλατείας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
5. Κυριακή 6/ 1 / 2019 : ΡΩΜΗ - ΣΠΕΛΟ - ANKONA ( Πλοίο)
Προγευματίζουμε, αποχαιρετούμε την Ρώμη και αναχωρούμε για το μεσαιωνικό Σπέλλο. Μια πόλη αληθινό στολίδι,
περιμένει να μας αποκαλύψει τα μυστικά της. Πίσω απ’ τα τείχη και τους πολυγωνικούς πύργους της εισόδου,
ξετυλίγονται ανθοστόλιστα τα γραφικά δρομάκια των συνοικιών της χιλιόχρονης πόλης. Διασχίζουμε και
ξεναγούμαστε στην παλιά πόλη. Στην κεντρική πλατεία ξεκουραζόμαστε με τον τυπικό ιταλικό καπουτσίνο.
Συνεχίζοντας διασχίζουμε την ενδοχώρα βλέποντας το ωραίο πρόσωπο της επαρχίας. Άφιξη στο στην Ανκόνα.
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους. Το πλοίο μας διαθέτει άνετα σαλόνια, χώρους αναψυχής, καταστήματα,
εστιατόριο και self service. Διανυκτέρευση εν πλω.
6. Δευτέρα 7/1/2019 : ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ
Το πρωινό θα κυλήσει όπως σε μια μικρή κρουαζιέρα στο Ιόνιο, αναπολώντας τις όμορφες εικόνες του ταξιδιού μας.
Άφιξη στην Πάτρα και επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ και ξεκούραση.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Εισιτήρια πλοίου Ελλάδα - Ιταλία – Ελλάδα/ Πούλμαν
τελευταίας τεχνολογίας σε όλη την διάρκεια του ταξιδιού/
Επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* στη Ρώμη. (4 στάσεις μετρό από το
κέντρο )/ Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο (Δείπνο και πρωινό
μπουφέ καθημερινά.)/ Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, σύμφωνα με
αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής/ Έμπειρος συνοδός του
γραφείου με ειδικές γνώσεις του οδοιπορικού/ Φόροι
λιμένων, διόδια αυτοκινητοδρόμων / Ασφάλεια αστικής και
ταξιδιωτικής ευθύνης./ Είσοδοι πόλεων και parking
λεωφορείου./ Φ.Π.Α/ Φόροι πόλεων /CHECK POINT/ Χρήσιμα έντυπα, ενημερωτικά φυλλάδια.

το

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Εισιτήρια εισόδων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους./ Ατομικοί δημοτικοί φόροι Ρώμης
(Καταβάλλονται στο ξενοδοχείο (reception), από τον πελάτη 4 € p/n./ Γεύματα εντός του πλοίου.
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΑ ΠΛΟΙΟΥ

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ ΠΛΟΙΟΥ :
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ :

395 €
415 €
430 €

ΤΡΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΤΡΙΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

EURO : 96 ,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και με διαφορετική σειρά.

415 €
430 €
450 €

