
ΡΩΜΗ …. η αιώνια πόλη !! 
Μουσεία Βατικανό - Βασιλική Αγ. Πέτρου - Τραστέβερε  

 

26 - 30 Μαΐου 2023, 5 μέρες  

Ο Α.Ο. Ταταύλα διοργανώνει 5ήμερο εκδρομικό τουρνουά στην Ρώμη με ξεναγήσεις στα ιστορικά 
μνημεία, στο Βατικανό και τον Άγιο Πέτρο, στο Τραστέβερε, στις όμορφες κρήνες και τα δρομάκια της 
πόλης, ελεύθερο χρόνο για shopping, και, βέβαια, τουρνουά μπριτζ. 

 

«ΡΩΜΗ: πρόκειται για μια κλασική πρωτεύουσα: δεν θα τη βαρεθείτε ποτέ, δεν χάνει τη λάμψη και το 
μοναδικό στιλ της, ενώ πολύ δύσκολα θα την εξαντλήσετε. Στο ιστορικό της κέντρο «συνωστίζονται» 
μεγαλοπρεπή κτίρια: από αψίδα σε palazzo, από μουσείο σε σιντριβάνι και από forum σε basilica, θα 
νιώθετε ότι περπατάτε μέσα στην Ιστορία. Συγκλονιστικοί ναοί, γοητευτικές πλατείες, κλασάτες 
κατοικίες, μεσαιωνικά σοκάκια και ο Τίβερης συνθέτουν μια πόλη 100% ερωτεύσιμη. Όμως αυτή η 
grande dame με ιστορία χιλιετιών δεν είναι απλώς ένα ζωντανό μουσείο, διαθέτει επίσης τσαχπινιά και 
χάρη» 

Αναλυτικό πρόγραμμα  

Παρασκευή 26 Μαΐου (1η μέρα): Αθήνα - Ρώμη, ξενάγηση πόλης  
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 08.30 με την AEGEAN Airlines (πτήση A3 650), 
άφιξη Ρώμη 09.35.  



 Α.Ο.Ταταύλα 

Άφιξη, συνάντηση με τον ξεναγό σας και μεταφορά στην «Αιώνια Πόλη»  όπου θα ξεναγηθείτε 
περιπατητικά. Θα ξεκινήσουμε με το πιο αντιπροσωπευτικό μνημείο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, το 
επιβλητικό Κολοσσαίο. Εκεί θα μπορέσουμε να φωτογραφήσουμε την Αψίδα του Κωνσταντίνου που 
χτίστηκε για να γιορτάσει τη νίκη του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνου επί του Αυτοκράτορα 
Μαξέντιου. Στην συνέχεια περπατώντας στις Ρωμαϊκές αγορές θα ανέβουμε στο λόφο του Καπιτωλίου, 
σημερινό Δημαρχείο της πόλης και θα κατεβούμε τα σκαλοπάτια που σχεδίαζε ο Μιχαήλ Άγγελος για 
να βρεθούμε στη  Piazza Venezia με το επιβλητικό Παλάτσο Βιτορριάνο, σημερινό μνημείο του 
άγνωστου στρατιώτη. Σειρά έχει η φημισμένη Φοντάνα ντι Τρέβι με το εντυπωσιακό σιντριβάνι , 
αποτελώντας πόλο έλξης για εκατομμύρια τουρίστες από όλο τον κόσμο, και η Βια ντελ Κόρσο που 
είναι ο πιο σημαντικός εμπορικός δρόμος της πόλης, για να φτάσουμε σε ένα από τα πιο όμορφα και 
γοητευτικά αξιοθέατα της Ρώμης, το Πάνθεον, ένα ναό 2000 ετών, αφιερωμένο σε όλους τους 
θεούς,  τόσο καλοδιατηρημένο που θεωρείται ακόμα και σήμερα, ένα από τα πιο σημαντικά 
αρχιτεκτονικά κτίρια του Δυτικού κόσμου. Η περιήγηση μας ολοκληρώνεται με τη Πιάτσα Ναβόνα, 
μια πλατεία σε σχήμα οβάλ γεμάτη από υπαίθρια καφέ, εστιατόρια & πλανόδιους ζωγράφους όπου της 
προσθέτουν μια καλλιτεχνική νότα. Θα καταλήξουμε στο ποτάμι Τίβερη, όπου μπροστά από τον Άρειο 
πάγο, ένα από τα μεγαλύτερα κτίρια της Ιταλίας, θα μας περιμένει το λεωφορείο για να μεταφερθούμε 
στο ξενοδοχείο, περνώντας πρώτα από το υπέροχο κάστρο των Αγγέλων, μαυσωλείο του 
Αυτοκράτορα Ανδριανού όπου είναι ένα από τα πιο όμορφα κτίρια της αρχαιότητας.  

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  

Το βράδυ 20.00 η 1η ημερίδα μπριτζ. 

Σάββατο 27 Μαΐου (2η μέρα): Μουσεία Βατικανού & Βασιλική Αγ. Πέτρου - Τραστέβερε 

Νωρίς το πρωί, πρόγευμα στο ξενοδοχείο. 

Πρωινή μεταφορά & επίσκεψη στη Βασιλική του Αγ. Πέτρου, όπου στο εσωτερικό της βρίσκονται 
εκατοντάδες αγάλματα με αποκορύφωμα τη Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου. Εν συνεχεία, είσοδος στα 
Μουσεία Βατικανού. Θα θαυμάσετε τεράστιες συλλογές ανεκτίμητων έργων τέχνης & γλυπτικής με 
αποκορύφωμα τη περίφημη Καπέλα Σιξτίνα. Πρόκειται για το παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, 
όπου η διακόσμηση του αποτελεί αναφορά στον Ναό της Παλαιάς Διαθήκης και είναι ένα πελώριο 
έκθεμα με αριστουργήματα, καθώς οι τοιχογραφίες του, η αρχιτεκτονική του, οι νωπογραφίες, οι 
οροφές του είναι φιλοτεχνημένες από τους μεγαλύτερους «μάστορες» της Αναγέννησης.  Μετά το 
τέλος της ξενάγησης είστε ελεύθεροι για προσωπικές δραστηριότητες.  

Το απόγευμα μεταφορά στο φημισμένο Τραστέβερε, τη μεσαιωνική συνοικία της Ρώμης με τα 
παραδοσιακά εστιατόρια. 

Βραδινή επιστροφή [έως τις 22.45 μ.μ.] & μεταφορά στο ξενοδοχείο. 

Κυριακή 28 Μαΐου (3η μέρα): Μπριτζ και . . . Ρώμη 

Μετά το πρωινό η 2η ημερίδα μπριτζ. 

Το απόγευμα μεταφορά στο κέντρο της πόλης. Περπατήστε στους εμπορικούς δρόμους της οι οποίοι 
είναι γεμάτοι από σικ καταστήματα και μπουτίκ μόδας κορυφαίων σχεδιαστών, με κυριότερες  τη Via 
Sistina και τις οδούς Via Condotti (την Πέμπτη λεωφόρο της Ρώμης) και την Via del Babuino στην οποία 
η ανάμειξη προϊόντων υψηλής μόδας και αντικών την καθιστά από τις πιο κομψές οδούς της Ρώμης.  

Επιστροφή με το πούλμαν στο ξενοδοχείο. 

Δευτέρα 29 Μαΐου (4η μέρα): Ρώμη. Βόλτες και shopping στην αιώνια πόλη! 

Μετά το πρωινό μεταφορά στο κέντρο της πόλης. Ελεύθεροι για επισκέψεις σε αξιοθέατα, βόλτες, 
ψώνια, καφέ. Επιστροφή με το πούλμαν στο ξενοδοχείο. 

Το βράδυ 19.00 η 3η ημερίδα μπριτζ και η τελική βαθμολογία. 



 Α.Ο.Ταταύλα 

Τρίτη 30 Μαΐου (5η μέρα): Ρώμη - Αθήνα  

Πρωινό, παράδοση των δωματίων και χρόνος ελεύθερος για να αποχαιρετήσετε τη Ρώμη γεμάτοι 
όμορφες αναμνήσεις, μέχρι τη μεσημεριανή μεταφορά στο αεροδρόμιο της πόλης 

Αναχώρηση από Ρώμη 18.20 με AEGEAN Airlines (πτήση A3 655), άφιξη Αθήνα 21.15. 

Τουρνουά 

o Ζεύγη Open και 1-9 με την προϋπόθεση 5 τραπέζια σε κάθε κατηγορία. Διαφορετικά θα γίνει 
stratified κατά την κρίση του διοργανωτή. 

o 4ης βαθμίδας 
o Διαιτητής Θύμιος Δημητρόπουλος 
o Δικαίωμα συμμετοχής για τις 3 ημερίδες 30€ 

Περιλαμβάνονται  

 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Ρώμη-Αθήνα με AEGEAN Airlines 
 Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καύσιμων  
 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Villa Regina Maria Hotel 4* ή παρόμοιο στη Ρώμη  
 Πρωινό μπουφέ καθημερινά  
 Χρήση τοπικού κλιματιζόμενου πούλμαν για τις μετακινήσεις του γκρουπ  
 Μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο Ρώμης στο ξενοδοχείο  
 Ελληνόφωνη ξενάγηση πόλης με επίσημο διπλωματούχο ξεναγό [κατά την άφιξη]  
 Ελληνόφωνη ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού & τη Βασιλική του Αγ. Πέτρου [30 άτομα ανά 

γκρουπ]  
 Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο στα Μουσεία Βατικανού [2η μέρα]  
 Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο στο Τραστέβερε [2η μέρα]  
 Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης [3η & 4η μέρα]  
 Χρήση ειδικά διαμορφωμένης αίθουσας για το μπριτζ 
 1 προσωπικό αντικείμενο, 1 χειραποσκευή 8 κιλά & μία παραδοτέα αποσκευή 23 κιλά  
 Free WIFI στα δωμάτια  
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

Δεν Περιλαμβάνονται 

Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, κόστος εισόδου & δικαίωμα κράτησης στα Μουσεία Βατικανού & τη 
Βασιλική του Αγ. Πέτρου ΧΩΡΙΣ αναμονή στην ουρά [€30 το άτομο], κόστος ακουστικών για τη 
ξενάγηση πόλης & τα Μουσεία Βατικανού & τη Βασιλική Αγ. Πέτρου [€7,50 συνολικά το άτομο], 
δημοτικός φόρος πόλης [€6 το άτομο ανά διαν/ση] και ότι άλλο δεν αναφέρεται στα πιο πάνω 
περιλαμβανόμενα. 

Πληροφορίες / κρατήσεις 

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με την Νικολέττα στο 6947.15.44.76. 


