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5ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Οδική - Ακτοπλοϊκή

ΡΩΜΗ
19 – 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
1η ΜΕΡΑ 19/10: ΙΩΑΝΝΙΝΑ–ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (81 χλμ)- ΠΛΟΙΟ- ΜΠΑΡΙ –
ΡΩΜΗ (450 χλμ)
Συγκέντρωση το προηγούμενο βράδυ 18/10/2017 στις 21.00 και
αναχώρηση, για Ηγουμενίτσα. Άφιξη στην Ηγουμενίτσα, επιβίβαση στο
πλοίο τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για Μπάρι στις 00.30. Θα
απολαύσετε μία θαυμάσια κρουαζιέρα στην Αδριατική. Διανυκτέρευση εν
πλω. Άφιξη το πρωί στις 09.30 στο λιμάνι του Μπάρι αποβίβαση από το
πλοίο επιβίβαση στο πούλμαν και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και
φαγητό προαιρετικά, φθάνουμε στην Ρώμη. Άφιξη. Τακτοποίηση στα
δωμάτια του ξενοδοχείου. Χρόνος ελεύθερος για λίγη ξεκούραση και στην
συνέχεια θα κάνουμε μια πρώτη γνωριμία στην αιώνια πόλη. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2η ΜΕΡΑ 20/10: ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Πρόγευμα και στη συνέχεια η σημερινή μας μέρα θα αρχίσει με την
ξενάγηση της αιώνιας πόλης. Θα δούμε τη βίλα Μπορκέζε, το Αυρηλιανό
τείχος, τη Βία Βενέτο, την πλατεία του Τρίτωνα, την Πιάτσα Βενέτσια, με
το ομώνυμο ιστορικό παλάτσιο και το βωμό της πατρίδας, τον λόφο του
Καπιτωλίου με τη σκάλα των Διόσκουρων, τις αυτοκρατορικές αγορές, το
τεράστιο Κολοσσαίο, το Μέγα Ιππόδρομο, τον Τίβερη ποταμό, το νησί
Τιβερίνα και το καστέλο του Αγίου Αγγέλου. Ακολούθως θα επισκεφθούμε
την επιβλητική Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο ανεξάρτητο κρατίδιο του
Βατικανού. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε στην αγορά της
πρωτεύουσας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

3η ΜΕΡΑ 21/10: ΡΩΜΗ
Μετά το πρωινό θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε και να χαρούμε
τις ομορφιές της πόλης. Μπορούμε να επισκεφθούμε μουσεία να έχουμε
χρόνο ελεύθερο για τις αγορές μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για λίγη
ξεκούραση και το βράδυ θα έχουμε μια ξεχωριστή περιήγηση της πόλης
(αυτό που θα λέγαμε Rome by Night) ανάμεσα στα φωταγωγημένα κτίριά
της, που θα μας δείξουν μια διαφορετική όψη κάτω από το φως των
αστεριών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
4η ΜΕΡΑ 22/10: ΡΩΜΗ – ΑΝΚΟΝΑ (306 χλμ)
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για το λιμάνι της Ανκόνα.
Άφιξη το μεσημέρι, επιβίβαση στο πλοίο με αναχώρηση στις 16.30.
Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.
5η ΜΕΡΑ23/10: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ (81 χλμ)
Άφιξη το πρωί στην Ηγουμενίτσα στις 09.30. Επιβίβαση στο λεωφορείο και
αναχώρηση για τα Ιωάννινα. Άφιξη στην πόλη μας.
ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ*(κατ’ άτομο σε δίκλινο):
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ (στο ξενοδοχείο) :

345 €
60 €

(*αναφέρεται σε 45 τουλάχιστον συμμετοχές)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Μεταφορά με σύγχρονο πούλμαν του γραφείου μας.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα-Μπάρι και Ανκόνα- Ηγουμενίτσα, σε
τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες ΑΒ4 με WC και ντουζ.
Διαμονή στο ξενοδοχείο Capannelle 4* με πρωινό μπουφέ καθημερινά.
Έμπειρος αρχηγός –συνοδός του γραφείου μας.
Τοπικός ξεναγός.
Περιηγήσεις – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1. Εισόδους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και ό, τι άλλο
αναφέρεται ως προαιρετικό.
2. To city tax (6€ για κάθε διανυκτέρευση).
 Αναχώρηση στις 18/10 στις 21.30 από την Περιφέρεια της
Ηπείρου (πρώην Νομαρχία)

(Πληροφορίες για τα δρομολόγια των πλοίων:
- Αναχώρηση από Ηγουμενίτσα 19/10 ώρα 00:30
- Άφιξη στο Μπάρι 19/10 ώρα 09:30
- Αναχώρηση από Ανκόνα 22/10 ώρα 16:30
- Άφιξη στην Ηγουμενίτσα 23/10 ώρα 10:30)

Σχετικά με την πληρωμή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως, προκειμένου να
επιβεβαιωθούν οι δηλώσεις συμμετοχής, χρειάζεται να καταβληθεί προκαταβολή
του καθενός από εσάς ύψους 145€ σε έναν από τους λογαριασμούς που σας
επισυνάπτονται παρακάτω έως 30 Σεπτεμβρίου.
*Η παραπάνω τιμή ισχύει για 45 τουλάχιστον συμμετοχές.
 Για τη δήλωση συμμετοχής σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Ιωαννίνων, κ. Φλούδα Γιώργο – τηλ. επικοινωνίας 26510 99885
 Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την εκδρομή
μπορείτε να επικοινωνείτε με το τουριστικό γραφείο “GO FUN Travel” στα
τηλέφωνα 26510 34313 & 26513 10302.

Τις θερμότερες ευχές μας για καλό ταξίδι
γεμάτο αξέχαστες στιγμές!
Σύλλογος Εργαζομένων
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Ιωαννίνων

