ΡΩΜΗ

Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ, ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Η Ρώμη αποτελεί κορυφαίο ταξιδιωτικό προορισμό στην Ιταλία ενώ η πολιτιστική της κληρονομιά είναι η μεγαλύτερη του κόσμου. Η
σημερινή Ρώμη προσφέρει αμέτρητες επιλογές στους επισκέπτες από φημισμένα αρχαία μνημεία, μεσαιωνικά και αναγεννησιακά κτίρ
συντριβάνια, σπουδαία μουσεία, ωραία εστιατόρια, καφετέριες και καλή νυχτερινή ζωή. Το ιστορικό της κέντρο διασχίζεται εύκολα με
πόδια, βλέποντας περισσότερα από ένα μνημεία σε μια μέρα, ωστόσο εφόσον το θελήσετε διαθέτει ένα καλό δίκτυο συγκοινωνιών.
Μαζί με τα πασίγνωστα μνημεία μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το διάσημο τιραμισού του ζαχαροπλαστείου Pompi. Επισκεφθείτε τη
Gelateria La Romana που φημίζεται για το μοναδικό της gelato, την Πλατεία Ναβόνα (Piazza Navona) ίσως την πιο όμορφη πλατεία τη
ιταλικής πρωτεύουσας που αν μη τι άλλο ξεχωρίζει στο ιστορικό κέντρο και τέλος την πινακοθήκη Μποργκέζε που αποτελεί must για
κάθε επισκέπτη-λάτρη της τέχνης.

Το ξενοδοχείο μας στη Ρώμη!

NH Collection Roma Centro 5*

Via dei Gracchi 324 00192 Rome, Italy • Tηλέφωνο: + 39 06 328481
www.nh-hotels.com

Το ξενοδοχείο NH Collection Roma Centro, γνωστό και ως NH Roma Leonardo da Vinci, βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία
στη γειτονιά Prati. Απέχει 20 λεπτά με τα πόδια από την πλατεία του Αγίου Πέτρου με τη φημισμένη βασιλική και τα
μουσεία του Βατικανού, 400μ από τη Via Cola di Rienzo, έναν από τους καλύτερους εμπορικούς δρόμους της Ρώμης.
Βρίσκεται κοντά τη μαγευτική γέφυρα Sant'Angelo, το κάστρο Sant'Angelo, την Piazza Navona, το Πάνθεον. Ο σταθμός
Lepanto του μετρό απέχει μόλις 4 λεπτά με τα πόδια, ενώ ο ποταμός Τίβερης απέχει μόλις 300μ από το ξενοδοχείο.
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Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022
08.50: Συνάντηση στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, μπροστά
από τα counters της Sky Express Gate 1. Εκεί θα σας υποδεχθούν
ο συνοδός από την ΕΥ ΖΗΝ Greece και από την ΑΓΕΤ HΡΑΚΛΗΣόπου
θα επιβεβαιώσουν τις συμμετοχές και στη συνέχεια θα παραλάβετε
τις κάρτες επιβίβασης καθώς και όλες τις χρήσιμες πληροφορίες
για το ταξίδι.
10.55: Αναχώρηση πτήσης GQ 820 με προορισμό το αεροδρόμιο
"Leonardo da Vinci" στη Ρώμη.
12.00: Άφιξη στο αεροδρόμιο "Leonardo da Vinci" της Ρώμης και
παραλαβή αποσκευών. Επιβίβαση στο πούλμαν με προορισμό το
ξενοδοχείο για Light Lunch και check in.
16.00:Συνάντηση στο lobby του ξενοδοχείου για να παραλάβετε
τα ασύρματα ακουστικά για την ξενάγηση στο Βατικανό.
16.30:Επιβίβαση στα πούλμαν και αναχώρηση για το Βατικανό.
Επίσκεψη και ξενάγηση στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου με τη
συνοδεία ξεναγού.
18.00: Είσοδος στο Μουσείο του Βατικανού και ξενάγηση.
20.00:Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το εστιατόριο
“Da Meo Patacca”.
20.30:Άφιξη στο εστιατόριο “Da Meo Patacca” για το βραδυνό μας
γεύμα.
23.30:Αναχώρηση με πούλμαν για το ξενοδοχείο και ξεκούραση.
Ενδυμασία: Casual με άνετα παπούτσια
Βατικανό
Ένα κράτος εν κράτει, το Βατικανό βρίσκεται σε μια οχυρωμένη
έκταση στην καρδιά της Ρώμης και αποτελεί ανεξάρτητο κράτος.
Καλύπτοντας μία επιφάνεια περίπου 440 στρεμμάτων και με 842
μόνιμους κατοίκους, πρόκειται για το μικρότερο διεθνώς αναγνωρισμένο ανεξάρτητο κρατίδιο στον κόσμο!
Η είσοδος στο Βατικανό θα αποκαλύψει μπροστά στα μάτια σας
μια σειρά από εξαιρετικά αξιοθέατα, διεθνούς φήμης μουσεία, εμβληματικούς ναούς και αιώνια έργα τέχνης.
Εστιατόριο “Da Meo Patacca”
Μέσα από τα τείχη του “Da Meo Patacca” όλα αντικατοπτρίζουν την πλούσια
και συναρπαστική ιστορία της πόλης. Tο αυθεντικό ιταλικό μενού και η
υπέροχη θέα στην Piazza dei Mercanti στην καρδιά της Trastevere θα
κάνουν την επίσκεψή σας μια υπέροχη εμπειρία.
Piazza dei Mercanti, 30, 00153 Rome, Italy
Τηλ.: + 39 06 5816198, +39 06 58331086
www.meopatacca.it
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Σάββατο 4 Ιουνίου 2022
06.00 - 08.00:Πρωινό στο ξενοδοχείο
09.00: Συνάντηση στο lobby του ξενοδοχείου μας και αναχώρηση για το “Imperial Rome City Tour” με τη συνοδεία ξεναγού.
Γνωρίστε την πόλη, “Imperial Rome City Tour”
Θα επισκεφτούμε τα σημαντικότερα σημεία της Αυτοκρατορικής
Ρώμης, τη Ρωμαϊκή Αγορά και το Κολοσσαίο.
Ρωμαϊκή Αγορά (Roman Forum).
Κοντά στο Κολοσσαίο, σε μία μεγάλη κοιλάδα εκτείνεται η
μεγάλη αγορά της αρχαίας Ρώμης. Αποτέλεσε για αιώνες το
κέντρο της δημόσιας ζωής των πολιτών της πιο ισχυρής
πόλης του κόσμου και σήμερα διασώζεται μία σχετικά ακανόνιστη έκταση διάρπαρτη με αγάλματα, στήλες και ερείπια
ναών, ό,τι δηλαδή σώθηκε από τις φυσικές καταστροφές, τις
λεηλασίες και το πέρασμα των αιώνων.
Το διάσημο Κολοσσαίοή αλλιώς Amphitheatrum Flavium,
δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Χτισμένο τον πρώτο
αιώνα μετά Χριστόν, το τεράστιο αυτό οικοδόμημα χωρούσε
πάνω από 45.000 θεατές και είναι ταυτισμένο με το μεγαλείο
της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας αλλά και τα αιματηρά θεάματα
της εποχής.
09.30: Άφιξη και περιήγηση, μέσα από τη Ρωμαϊκή Αγορά.
11.10: Είσοδος στο Κολοσσαίο και ξενάγηση.
12.40: Έξοδος από το Κολοσσαίο. Αναχώρηση με τα πούλμαν
για την “Piazza Navona”. Από εκεί θα ξεκινήσουμε το “Street
Food Rally”. Θα γίνουμε κι εμείς για λίγο Ιταλοί, απολαμβάνοντας καθημερινή, αυθεντική Ιταλική κουζίνα!
“Street Food Rally”.
Αυτή η περιήγηση επιτρέπει στους επισκέπτες να απολαύσουν
αυτό που είναι πολύ κοινό μεταξύ των σύγχρονων Ρωμαίων.
Oι πιτσαρίες al taglio είναι τα ιδανικά μέρη για αυτό το είδος
φαγητού που σήμερα ονομάζεται φαγητό του δρόμου, δηλαδή
χωρίς να καθίσετε. Κάτι πολύ κοινό για τους Ιταλούς, το
διάλειμμα για φαγητό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα δοκιμάσουμε επίσης ένα υπέροχο παραδοσιακά φτιαγμένο παγωτό.
Απόγευμα & βράδυ: Ελεύθερος χρόνος.
Πρωινή ενδυμασία: Άνετα ρούχα και παπούτσια
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Κυριακή 5 Ιουνίου 2022
06.00 - 08.30: Πρωινό στο ξενοδοχείο
09.10: Συνάντηση στο lobby του ξενοδοχείου και αναχώρηση με
τα πόδια για να συντήσουμε τους οδηγούς μας για το “Fiat 500
Vintage Tour”.
09.30:“Fiat 500 Vintage Tour”με τους ντόπιους οδηγούς μας.
Κατά τη διάρκεια της βόλτας θα διασχίσουμε το κέντρο της πόλης
και θα δούμε τα πιο διάσημα αξιοθέατα. Μια στάση για το
ξακουστό Ιταλικό παγωτό δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή
τη βόλτα.
Fiat 500 Vintage Tour
Τι καλύτερος τρόπος για να δείτε τη Ρώμη από το πίσω κάθισμα
ενός Fiat 500 αντίκα, από το 1969! Απολαύστε ένα νόστιμο
ιταλικό παγωτό ή καφέ σε ένα τυπικό τοπικό μπαρ. Ο οδηγός σας
μπορεί να σας πει ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για τη Ρώμη! Η
περιήγησή μας θα καταλήξει στο "Ristorante Margot".
13.00:Μεσημεριανό στο εστιατόριο "Ristorante Margot".
Τελειώνοντας με το μεσημεριανό μας επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο με τα πόδια.
20.00:Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με πούλμαν για το
εστιατόριο “L’Archeologia”.
20.30:Δείπνο στο εστιατόριο “L’Archeologia”
23.30: Αναχώρηση με πούλμαν για το ξενοδοχείο και ξεκούραση.
Πρωινή ενδυμασία: Άνετα ρούχα και παπούτσια
Βραδινή ενδυμασία: chic

Εστιατόριο “Ristorante Margot”
Αυθεντική Ιταλική ατμόσφαιρα και παραδοσιακή ρωμαϊκή κουζίνα. Η φινέτσα
και η έμφαση στις λεπτομέρειες θα σας εντυπωσιάσουν με την είσοδό σας στο
χώρο. Τα φρέσκα τοπικά προϊόντα αποτελούν τη βάση για το μενού που
συνοδεύεται από μια πλούσια κάβα μ’ εκλεκτές ετικέτες κρασιών.
Via Crescenzio, 39, 00193 Roma RM, Italy
Τηλ.: +39 06 6819 3221
www.ristorantemargotprati.it
Εστιατόριο “L’Archeologia”
Ένας αρχαίος σταθμός για την αλλαγή αλόγων, ένα διάσημο σταυροδρόμι για
καλλιτέχνες και εμπόρους της Μεσογείου. Στο Restaurant L’Archeologia
συναντώνται η ιστορία, ο πολιτισμός, το αρχαίο με το σύγχρονο, το καλό φαγητό
με την ιστορία της Ρώμης. Από το μακρινό 1804 μέχρι τις μέρες μας, με συνταγές
εμπνευσμένες από την αρχαία τοπική γαστρονομική κουλτούρα και εξαιρετικής
ποιότητας υλικά.
Via Appia Antica, 139, 00179 Roma RM, Italy, Τηλ.: +39 06 7880494
www.dapancrazio.it
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Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022
06.00 - 09.30: Πρωινό στο ξενοδοχείο
10.00: Check out. Επιβίβαση στα πούλμαν και αναχώρηση
για το αεροδρόμιο "Leonardo da Vinci" στη Ρώμη.
13.00:Αναχώρηση πτήσης GQ 821 με προορισμό την
Αθήνα.
15.55:Άφιξη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
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