To nejlepší z Říma + NÁKUPY VE SLEVÁCH (letecky z Ostravy – Krakova)
4.2. - 7.2. 2017

12 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/25196/

Průvodkyně:

Petra Římská

Specialista:

Hana Teichmannová, +420 596 111 035, teichmannova@radynacestu.cz

Jedinečný eurovíkend s průvodcem, během kterého uvidíte to nejkrásnější z Říma. Proniknete do samotného dějiště
gladiátorských her, navštívíte Vatikán a užijete si nákupy v nejvyhlášenějších italských ulicích. Poznejte s námi Věčné
město, jehož historie je zárodkem celé naší evropské kultury, a nechte se inspirovat italskými módními trendy!

Na co se můžete těšit
věhlasné italské módní značky za skvělé ceny
antického ducha římského Kolosea
symbol sladkého života Fontánu di Trevi
ohromující chrám sv. Petra ve Vatikánu

Co už máte v ceně?
transfer z Ostravy na letiště do Krakova(Katovic) a zpět
leteckou přepravu Krakov(Katovice)– Řím – Krakov(Katovice) + malé kabinové zavazadlo podléhá bezpečnostním omezením
(povolené množství tekutin v zavazadle, ostré předměty apod.)
letištní taxy
transfer autobusem z letiště do hotelu a zpět
3 x ubytování v 3* hotelu se snídaní
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
jízdné po Římě
cestovní pojištění léčebných výloh
příplatek za jednolůžkový pokoj: 2 000,00 Kč

Kde budete ubytováni?
hotel v blízkosti centra Říma
hotel je dostupný autobusem, MHD do centra města

Jak je to s jídlem?
snídaně v hotelu je formou bufetu
během dne při prohlídce Říma bude možné zakoupit jídlo na některé z přestávek v místech s možností občerstvení
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Cestovní pojištění
EASY
35 Kč / den / osoba
UNIVERSAL + STORNO
60 Kč / den / osoba + STORNO 150 Kč

Důležité informace
Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.
V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.
Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.
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Co vše zažijete: den po dni
Sobota 4. února: Odjezd transferem z Ostravy do Krakova nebo Katovic, přílet do Říma, ubytování, organizační schůzka s
průvodcem. Dle doby příletu, možná procházka s průvodcem Římem.

Neděle 5. února: Prohlídka s průvodcem - začneme u Kolosea, Palatina a Fora Romana - kde se odehrávaly gladiátorské zápasy,
dostatek času na prohlídku. Uvidíme Konstantinův oblouk, vydáme se k Bazilice sv. Petra v řetězech - zde se nalézají okovy,
kterými byl spoután sv. Petr v Římě a v Jeruzalémě, a zhlédneme náhrobek papeže Julia II. - Mojžíše od Michelangela. Vydáme se
cestou římských fór - Césarovo fórum, největší Trajánovo fórum, novodobý památník Viktoria Emanuela II., vstoupíme
na Kapitol. Vyhlídka - město kopulí.
Pokračujeme rušnou obchodní třídou Via di Corso k nejslavnější fontáně - Fontána di Trevi - kterou proslavil F. Fellini ve
svém Dolce Vita, vhodíme minci do fontány, abychom se znovu někdy vrátili do Říma. Poté se budeme moci věnovat
nakupování na nejvyhlášenějších italských ulicích.
Den ukončíme u Španělských schodů proslulých módními přehlídkami - a ukážeme si jednu z nejdražších ulic na světě - Viu
Condotti, kde se nachází butiky slavných italských návrhářů.

Pondělí 6. února: Vatikánská muzea - Sixtinská kaple s freskovým cyklem od Michelangela - Stvoření světa, Poslední
soud, Rafaelovy stanze, Egyptské muzeum, Etruské muzeum, Sál map a další. Pak se zastavíme na nejkosmopolitnějším
náměstí na světě - nám. sv. Petra s nádhernou Berniniho kolonádou. Vstoupíme do chrámu sv. Petra, kde jsou uloženy ostatky
sv. Petra, nad nímž je baldachýn od Berniniho. Uvidíme Pietu - dílo teprve 25 letého Michelangela, katedrálu sv. Petra a další
památky.
Vydáme se k Andělskému hradu, dříve Hadriánovo mauzoleum, pevnost, úkryt i místo milostných schůzek papežů. Nad řekou
Tiberou je Andělský most s 10 anděly a sochy sv. Petra a Pavla, pak navštívíme barokní náměstí - Piazza Navona s
fontánami, Fontána 4 řek od Berniniho, kostel sv. Agnese in Agone a procházku zakončíme u Pantheonu - chrámu všech
bohů.

Úterý 7. února: Ráno po snídani, dle časových možností, možná procházka Římem s průvodcem nebo odjezd transferem na
letiště, návrat do Krakova/Katovic, po příletu odjezd transferem do Ostravy.
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