ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Π.Κ.Κ ΒΙ∆Ο
ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 27/02/09-05/03/09
ΠΟΜΠΗΪΑ - ΡΩΜΗ - ΒΑΤΙΚΑΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

•
•

Παρασκευή 27/02/09:Βραδινή αναχώρηση µε πλοίο της Superfast Ferries για Μπάρι.*

•

Κυριακή 01/03/08: Με συνοδεία ελληνόφωνου ξεναγού θα πραγµατοποιήσουµε ένα πανοραµικό
γύρο του Ιστορικού κέντρου της Ρώµης. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της Ρώµης

•

∆ευτέρα 02/03/08: Επίσκεψη και ξενάγηση στο Βατικανό στη Βασιλική του Αγ. Πέτρου. Στη
συνέχεια ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της Ρώµης

•

Τρίτη 03/03/08: Επίσκεψη στο Τίβολι στη Βίλα Ντ Έστε. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στο
κέντρο της Ρώµης

•

Τετάρτη 04/03/08: Πρωινή Αναχώρηση µε προορισµό το Μπάρι. Αναχώρηση πλοίου 20:00
τοπική ώρα.

•

Πέµπτη 05/03/08: Αφιξη 05:30 τοπική ώρα.*

Σάββατο 28/02/09: Άφιξη 09:00 τοπική ώρα. Άµεση αναχώρηση για Ρώµη µε ενδιάµεση στάση
και ξενάγηση το µεσηµέρι στην Ποµπηία. Το απόγευµα άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

* Σε περίπτωση συµµετοχής αντίστοιχη µε την περυσινή, η άφιξη και αναχώρηση µας θα γίνει
απευθείας από Κέρκυρα όχι Ηγουµενίτσα.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
∆ιαµονή 6χλµ από το κέντρο της Ρώµης στο ξενοδοχείο Grand Hotel Fleming ****
Τιµή συµµετοχής κατ’ άτοµο: €500,00
Στην παραπάνω τιµή συµπεριλαµβάνονται:

•
•
•
•
•

2 ∆ιανυκτερεύσεις σε 4κλινες καµπίνες εσωτερικές µε ντουζ
4 ∆ιανυκτερεύσεις σε ∆ίκλινα ∆ωµάτια
Ηµιδιατροφή στο ξενοδοχείο (πρωινό και πλήρες δείπνο)
Όλες οι µετακινήσεις µε ιδιόκτητο πούλµαν
Όλες οι ξεναγήσεις µε ελληνόφωνο ξεναγό

•

Εισιτήρια Ηγουµενίτσα Κέρκυρα

∆εν Συµπεριλαµβάνονται:

•

Είσοδοι σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Επιβαρύνσεις:

•
•
•
•

Μονόκλινο ∆ωµάτιο €50,00 το άτοµο.
2 κλινη καµπίνα (ΑΒ2) εσωτερική €35,00 κατά άτοµο µετ’ επιστροφής
2 κλινη καµπίνα (Α2) εξωτερική €45,00 κατά άτοµο µετ’ επιστροφής
4 κλινη καµπίνα (ΑΑ4) εξωτερική €10,00 κατά άτοµο µετ’ επιστροφής

Όλες οι µετακινήσεις θα γίνουν µε ιδιόκτητα πούλµαν της εταιρείας µας 50 θέσεων, υπερυψωµένα τα
οποία διαθέτουν όλα τα σύγχρονα συστήµατα ασφαλείας, διασκέδασης καθώς και δορυφορικό
σύστηµα πλοήγησης. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού θα διατίθενται ∆ΩΡΕΑΝ εµφιαλωµένα νερά
0,5 l.
Αποστάσεις:

•
•
•
•

Μπάρι - Ποµπηία

270 χλµ

Ποµπηία – Ρώµη

240 χλµ

Ρώµη – Τίβολι (Villa D’ Este)
Ρώµη – Μπάρι

35 χλµ
430 χλµ

Κατόπιν συνεννοήσεως µε τοπικό ελληνόφωνο ξεναγό µπορεί να γίνουν µικρές αλλαγές στα ωράρια ή
τη σειρά που θα επισκεφτούµε την κάθε περιοχή.
∆ηλώσεις συµµετοχής µε προκαταβολή €150 έως 20/12/08
Εξόφληση έως 10/02/09
Πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής: ∆ευτέρα ως Σάββατο 18:00–20:00 στο προσκοπείο Φαληράκι
Κα Φρίντα Γιαννάτου τηλ: 26610 37734 – 6948 366 631
Κος Ανδρέας Κάντας τηλ: 6942 84 80 31

