To nejlepší z Říma 55+ POMPEJE + NEAPOL (letecky z Prahy)
28.10. - 1.11. 2020

15 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/27364/

Průvodce:

Pavel Volf

Specialista:

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

Jedinečný eurovíkend s průvodcem, během kterého uvidíte to nejzajímavější z Říma a Neapolského zálivu. Proniknete
do samotného dějiště gladiátorských her, vhodíte minci do Fontány di Trevi, spatříte majestátní Vesuv a z krásy
Pompejí vás zamrazí. Vypravte se s námi do Věčného města i do krajiny vonící cypřiši a poznejte Řím, Neapol a
Pompeje!

Na co se můžete těšit
antický duch římského Kolosea
mrazivá krása tajemných Pompejí
nejslavnější Fontána di Trevi
jedno z nejstarších měst světa – Neapol

Co už máte v ceně?
letenku Praha – Řím – Praha
kabinové zavazadlo dle podmínek letecké společnosti
transfer autobusem z letiště do hotelu a zpět
4x ubytování v 3* hotelu
4x snídaně
průvodcovské služby
letištní taxy
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
výlet do Neapole a Pompejí
zavazadla za příplatek dle podmínek pro přepravu zavazadel
jízdné po Římě
cestovní pojištění léčebných výloh
vstupenky na místě
příplatek za jednolůžkový pokoj: 2 800,00 Kč

Kde budete ubytováni?
3* hotel v blízkosti centra Říma
hotel je dostupný autobusem nebo jinou MHD do centra města

Jak je to s jídlem?
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snídaně v hotelu je kontinentální
během dne při prohlídce Říma bude možné zakoupit jídlo na některé z přestávek v místech s možností občerstvení

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
Středa 28. října: Přílet do Říma.
Přílet do Věčného města – Říma (Ciampino), ubytování, organizační schůzka s průvodcem. Dle času příletu možnost procházky
Římem s průvodcem.

Čtvrtek 29. října: Dnešní den bude v duchu památek v samotném srdci Říma, uvidíme dominanty jakými jsou Kapitol,
Forum Romanum či Koloseum.
Dopoledne si půjdeme společnou pohodovou procházkou prohlédnout Kapitol, z kterého uvidíme Forum Romanum jako na dlani.
Poté se vydáme na prohlídku Kolosea, kde se odehrávaly gladiátorské zápasy.
Od Španělských schodů proslulých módními přehlídkami pokračujeme 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.
Na závěr dne si prohlédneme jeden z nejzachovalejších antických chrámů Pantheon, v jehož okolí se nachází spousta kaváren a
restaurací.

Pátek 30. října: Návštěva Vatikánu, procházka po náměstí sv. Petra a návštěva Galerie Borghese.
Dopoledne prohlídka nejmenšího státu světa, Vatikánu: náměstí sv. Petra, chrámu sv. Petra. Poté se vydáme do Gallerie
Borghese s krásným parkem, ve kterém je možné si odpočinout. K největším klenotům sbírky patří díla Berniniho, Caravaggia,
Raffaela, Botticelliho, Tiziana…
Večer bude možná společná večeře v jedné z místních restaurací.

Sobota 31. října: Fakultativní výlet do Pompejí nebo individuální volno v Římě.
Fakultativní výlet – ráno objednaným transferem odjedeme do Pompejí. Pompeje byly zasypány při výbuchu Vesuvu v roce 79 a
díky tomu zůstalo město zakonzervováno až do dnešních dnů. Zde budeme mít čas na prohlídku.
Poté se pojedeme podívat do jednoho z nejstarších měst světa – Neapole.
Návrat do Říma ve večerních hodinách.

Neděle 1. listopadu: Návrat zpět do ČR.
Po snídani dle možností letového řádu procházka s průvodcem Římem nebo odjezd transferem na letiště, odlet do Prahy.
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