To nejlepší z Říma nejen pro 55+ (letecky z Prahy)
12.4. - 15.4. 2021

15 490,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/27852/

Průvodkyně:

Šárka Effenbergerová

Specialista:

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

Jedinečný eurovíkend, během kterého uvidíte to nejkrásnější z Říma a nemusíte se o nic starat. Průvodce s vámi
bude od odletu až po návrat a zařídí vše. Vy si budete užívat a v pohodovém tempu se ponoříte do tajů Věčného
města. Zájezd je určen nejen pro starší 55 let. Užijte si aktivně „babí léto“ svého života a poznejte starověký Řím bez
starostí!

Na co se můžete těšit
jedinečné fresky v interiéru Sixtinské kaple
antického ducha římského Kolosea
symbol sladkého života Fontánu di Trevi
ohromující chrám sv. Petra ve Vatikánu

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

Co cena nezahrnuje?
zavazadla za příplatek dle podmínek pro přepravu zavazadel
jízdné po Římě
cestovní pojištění léčebných výloh
vstupné do památek
příplatek za jednolůžkový pokoj: 2 000,00 Kč

Kde budete ubytováni?
3* hotel v Římě
hotel je dostupný metrem do centra města

Jak je to s jídlem?
snídaně v hotelu je kontinentální
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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.

Vstupné
Vatikánská muzea
Dítě: 380,00 Kč, Student: 410,00 Kč, Dospělý: 740,00 Kč
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Co vše zažijete: den po dni
Pondělí 12. dubna: Přílet do Říma, dle časových možností možný program s průvodcem.
Odlet z Prahy a přílet do Říma, poté objednaným transferem příjezd na hotel, ubytování. Dle času příletu možnost procházky s
průvodcem.

Úterý 13. dubna: 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, ze kterého uvidíme Forum Romanum jako na dlani.
Poté nás čeká Koloseum, kde se odehrávaly gladiátorské zápasy.
Od Španělských schodů proslulých módními přehlídkami budeme pokračovat 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.

Středa 14. dubna: Dnes nás čeká návštěva Vatikánských muzeí, procházka po náměstí sv. Petra a zhlédnutí
Andělského hradu.
Dopoledne prohlídka nejmenšího státu světa, Vatikánu: náměstí sv. Petra, chrámu sv. Petra a světoznámá Vatikánská muzea,
která jsou jedním z největších komplexů uměleckých sbírek na světě a nachází se zde i světoznámá Sixtinská kaple. Volno na
oběd, nákup suvenýrů a odpočinek.
Odpoledne pohodová procházka k Andělskému hradu a dále k nejrušnějšímu náměstí Piazza Navona, kde se také nachází
Berniniho Fontána čtyř řek, u které se zastavíme a vychutnáme si atmosféru tohoto místa.
V případě zájmu je možná společná večeře s průvodcem, který vám doporučí místní speciality.

Čtvrtek 15. dubna: Návrat do Prahy.
Po snídani se vypravíme na prohlídku města s průvodcem, nebo objednaným transferem na letiště a odtud do Prahy. Program
posledního dne závisí na letovém řádu.
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