
 

 

 

                                                    

City Break - Roma 

04 – 07 decembrie 2021, 3 nopți/ 4 zile 

 

  

 

Ziua 1 – Sâmbătă, 04 decembrie | Iași – Roma 

Ora 12:00 – Intâlnire pe aeroportul Iași cu reprezentantul agenției pentru check-in și îmbarcare pe zborul 

companiei Wizz Air cu destinația Roma Ciampino. Decolare la ora 14:00, sosire la Ciampino la ora 15:25. 

Transfer privat de la aeroportul Ciampino catre Roma. Împreuna cu însoțitorul de grup, începem descoperirea 
orașului Roma. Capitala Italiei are o istorie îndelungată fiind de-a lungul secolelor capitala Republicii Romane, 

a Imperiului Roman, a Bisericii Romano-Catolice și a Italiei moderne. Admirăm Colloseumul și Forumul 

Roman, Columna lui Traian, minunatele fântâni ale Romei, Piazza Venezia cu Altarul Patriei, Panteonul, Piazza 
Navona. Cazare la hotel Portamaggiore 3* sau similar. 

 

Ziua 2 – Duminică, 05 decembrie | Roma 
Mic dejun. În prima parte a zilei vizităm Colosseum-ul, una dintre cele şapte minuni ale lumii antice. 

Denumirea sa reală este cea de Amfiteatrul Flavian, acest monument fiind construit la cererea împăratului 

Vespasian și ulterior inaugurat de succesorul său Titus, ambii făcând parte din dinastia Flavi. În vremurile 

vechi, acest amfiteatru era utilizat ca arenă pentru gladiatori și pentru alte evenimente publice sau spectacole de 
teatru și diverse expediții de vânătoare. Titulatura Colosseum a devenit cunoscută în Evul Mediu, datorită 

asemănării sale cu o statuie imensă, cu structură impozantă, care-l înfățișa pe Nero. În apropiere se află şi 

Forurile Romane,o serie de piețe monumentale construite în decursul unui secol și jumătate în centrul Romei de 
către împărații romani. Cazare la hotel Portamaggiore 3* sau similar. 

 

Ziua 3 – Luni, 06 decembrie | Roma 

Mic dejun. Alături de ghidul local, începem ziua cu vizitarea celui mai mic stat independent din lume, Vatican, 
al cărui teritoriu constă dintr-o enclavă în orașul Roma. În muzeul Vaticanului, vom descoperi impresionantele 

colecții de antichități, sculpturi și fascinantele galerii de tapiterii. Tot aici vom descoperi și opera de artă celebra 

Capela Sixtina, pictată de Michelangelo. Opere ce apațin lui Michelangelo vom mai descoperi in Bazilica San 
Pietro, cea mai mare biserică catolică din lume. După pauza de prânz, continuăm vizita către Castelul 

Sant’Angelo, o clădire falnică, cilindrică situată în Parcul Adriano. Castelul a fost comandat inițial de împăratul 

roman Hadrian, ca un mausoleu pentru sine și familia sa. Clărdirea a fost folosită mai târziu de către papi ca o 
cetate și castel, iar acum este muzeu. Cazare la hotel Portamaggiore 3* sau similar. 

 

Ziua 4 – Marți, 07 decembrie | Roma - Iasi 
Mic dejun. Timp liber pentru shopping. Roma este un loc excelent pentru cumpărături, cu magazine împânzite 

în tot orașul. Capitala cosmopolită și prosperă de peste 2.000 de ani, găzduiește o gamă largă de oportunități de  
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shopping, unele dintre cele mai renumite zone de cumpărături sunt: Via del Corso, Piazza di Spagna. Spre seară, 

transfer către aeroportul Ciampino pentru check-in și îmbarcare pe zborul companiei Wizz Air cu destinația 

Iași. Decolare la ora 21:15, sosire la Iași la ora 00:30. 

 

Tarife: 

 

 

 

Tariful include: 

- 3 nopți de cazare cu mic dejun la Hotel Portamaggiore 3* sau similar 

- Bilet de avion Iași – Roma – Iași - compania Wizz Air 

- Taxele de aeroport 
- Bagaj mic de mână (40x30x20cm) 

- Transfer privat aeroportul Ciampino – hotel și retur  

- Tur de oraș 
- Ghid vorbitor de Lb. Romana 

- Însoțitor de grup 

 

Tariful nu include: 

- Intrările la obiectivele turistice 

- Bagaj de mână mare 10 kg (55x40x20cm) – 26 euro 

- Taxa de oraș 
 

Acte Necesare:  

Carte de identitate sau pașaport valabil 
Procură notarială pentru persoanele sub 18 ani care nu sunt însoțite de părinți sau doar de unul dintre părinți 

Cazier judiciar pentru persoana însoțitoare, dacă nu este părinte sau tutore legal 

 

Informații suplimentare: 
Pentru vizitarea anumitor muzee este necesar certificatul digital de vaccinare 

Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fără a afecta structura programului. 

Transportul în oraş se va face cu mijloacele de transport in comun, iar costurile vor fi suportate de catre turist   

  

Condiții de plată: 

- 100 euro la înscriere 
- Restul de plată cu 20 zile înainte de plecare 

  

  

 
 

 

 
 

 

 

Adult în cameră dublă 299 Euro 

Adult în cameră single 399 Euro 


