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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ 11-16/02/18 
ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΕΜΠΩΝΑΣ   

 

Άτομα : 14 μαθητές , 2 συνοδοί καθηγητές  
 
Περιλαμβάνονται 

• Αεροπορικά εισιτήρια με AEGEAN Ρόδο – Αθήνα –Ρώμη - Αθήνα – Ρόδο σε οικονομική θέση 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. 
• Χειραποσκευή έως 8 κιλά 
• 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό στη  Ρώμη σε ξενοδοχεία 4****   
• Δωμάτια 1 δίκλινο και 4 τρίκλινα  για τους μαθητές  
• Δύο (2) μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.  
• Μεταφορά με τουριστικό λεωφορείο που διαθέτει όλες τις προδιαγραφές σύμφωνα με την ιταλική  

νομοθεσία  αεροδρόμιο Ρώμης – ξενοδοχείο Ρώμης – αεροδρόμιο Ρώμης  
• Ξενάγηση με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό στο μουσείο του Βατικανού και στον Άγιο Πέτρο  
• City tour στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ρώμης  με τουριστικό λεωφορείο που διαθέτει όλες τις 

προδιαγραφές σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία και με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό 
• Ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή  
•  Πρόσθετη ασφάλιση για ατύχημα ή ασθένεια μαθητή ή συνοδού  
• 2 Συνοδοί καθηγητές ΔΩΡΕΑΝ για όλο το πακέτο της εκδρομής  
• ΦΠΑ                                                                             

 
ΠΤΗΣΕΙΣ 
11/02/18 ΡΟΔΟΣ – ΑΘΗΝΑ         Α37201  06.40– 07.40 
11/02/18 ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ           Α3 650  08.50 – 09.50 
 
16/02/18 ΡΩΜΗ – ΑΘΗΝΑ           Α3 651  10.40 – 13.40 
16/02/17 ΑΘΗΝΑ – ΡΟΔΟΣ         Α37216  17.00 – 18.00 

 
Δεν περιλαμβάνονται 

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και είσοδοι σε επισκέψιμους χώρους , 
ακουστικά για τον Άγιο Πέτρο και τα μουσεία του Βατικανού  

• Προαιρετικά αποσκευή μέχρι 23 κιλά , ΡΟΔΟΣ – ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ = 20 ευρώ και ΡΩΜΗ – 
ΑΘΗΝΑ – ΡΟΔΟΣ = 20 ευρώ  

• Δημοτικός φόρος Ρώμης ( city tax ) για τις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4**** , 6 ευρώ ανά 
άτομο ανά διανυκτέρευση που πληρώνεται στο ξενοδοχείο κατά την άφιξη  

• Προαιρετική εκδρομή Πομπηία – Νάπολη με ξενάγηση στην Πομπηία από επίσημο ελληνόφωνο 
ξεναγό και τουριστικό λεωφορείο που διαθέτει όλες τις προδιαγραφές σύμφωνα με την ιταλική 
νομοθεσία  85 ευρώ ανά άτομο ( 14 μαθητές Χ 85 ευρώ = 1.190 ευρώ  

 
*Η αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες 
ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας θα γίνει σε συνεννόηση με την αεροπορική εταιρεία και τα ξενοδοχεία.  
 

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 
 

1. ΜΑRC AURELIO HOTEL 4**** 422 ευρώ   
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ:  14 μαθητές  Χ 422 € = 5.908 ευρώ 
 
2. QUALITY ROUGE  ET NOIR HOTEL 4**** 446 ευρώ  

       ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 14 μαθητές Χ 446 ευρώ = 6.244 ευρώ  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
11/02/19 Αναχώρηση από Ρόδο για Ρώμη μέσω Αθηνών. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο , 
τακτοποίηση δωματίων, ελεύθερος χρόνος, διανυκτέρευση . 
 
12/02/19 Πρωινό στο ξενοδοχείο, επιβίβαση στο πούλμαν και ξενάγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της 
Ρώμης (Κολοσσαίο, πιάτσα Βενέτσια, παλατίνο , φοντάνα ντι Τρέβι, Πάνθεον , πιάτσα ντι Σπάνια κά. 
3.5 ώρες ξενάγηση). Απόγευμα ελεύθερο στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης, επιστροφή στο ξενοδοχείο εξ 
ιδίων, διανυκτέρευση. 
 
13/02/19 Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μετάβαση εξ ιδίων στο Βατικανό και ξενάγηση στα μουσεία του 
Βατικανού και στον Άγιο Πέτρο. Απόγευμα ελεύθερο για βόλτα στο Τραστέβερε , διανυκτέρευση . 
 
14/02/19 Πρωινό στο ξενοδοχείο, Προαιρετική εκδρομή στην Πομπηία – Νάπολη (διάρκεια 12 ώρες), 
διανυκτέρευση. 
 
15/02/19 Πρωινό στο ξενοδοχείο, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρόδο μέσω Ρώμης.  
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