To nejlepší z adventního Říma (letecky z Prahy)
8.12. - 12.12. 2022

17 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/28411/

Průvodce:

Pavel Volf

Specialista:

Daniela Lukovicsová, +420 596 111 707, lukovicsova@radynacestu.cz

Adventní eurovíkend s průvodcem, během kterého zažijete předvánoční atmosféru Říma. Proniknete do samotného
dějiště gladiátorských her, Kolosea, navštívíte Vatikán, nejmenší stát světa, a můžete si hodit minci do proslulé
fontány di Trevi. Vychutnejte si s námi kouzlo italských Vánoc a poznejte adventní Řím!

Na co se můžete těšit
jedinečné fresky v interiréru Sixtinské kaple
antického ducha římského Kolosea
symbol sladkého života Fontánu di Trevi
výjimečnou atmosféru vánočního Vatikánu

Co už máte v ceně?
leteckou přepravu Praha–Řím–Praha
Zavazadlo v ceně zájezdu - malé kabinové zavazadlo
letištní taxy
transfer autobusem z letiště do hotelu a zpět
4× ubytování ve 3* hotelu se snídaní (formou sladkého bufetu)
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
příplatek za jednolůžkový pokoj: 3 600,00 Kč

Cestovní pojištění
Koop 60 Covid + STORNO
150 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč
Koop 100 Covid + STORNO
190 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč

Důležité informace
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Aktuální okolnosti

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.

Program není povinný

V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.

Prohlídky památek

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Vstupné
Koloseum + Forum Romanum
Dítě: 100,00 Kč, Student: 250,00 Kč, Dospělý: 590,00 Kč
Vatikánská muzea
Dítě: 530,00 Kč, Student: 530,00 Kč, Dospělý: 880,00 Kč
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Co vše zažijete: den po dni
Čtvrtek 8. prosince: Odlet z Prahy do Říma, transfer na hotel, ubytování.
V závislosti na čase příletu možnost krátké procházky Římem s průvodcem nebo pouze informační schůzka a ubytování.

Pátek 9. prosince: Prohlídka nejznámnějších římských památek - Koloseum, Kapitol či Forum Romanum. Dále uvidíme
Baziliku sv. Petra v řetězech či Baziliku sv. Jana v Lateráně. Možnost společné večeře s průvodcem.
Dopoledne prohlídka antického stadionu Circo Massimo, nejstaršího římského fóra Foro Boario, u něhož se nacházejí slavná ústa
pravdy – Bocca della Verità. Přechod ke starověkému srdci Říma – na Kapitol (socha vlčice), odkud je nádherný výhled na Forum
Romanum, poté procházka přes císařská fóra ke Koloseu (s vánočním stromem) a Konstantinovu oblouku. Osobní volno (možnost
prohlídky Kolosea, Fora Romana, oběd apod.).
Odpoledne možnost pokračování v prohlídce města s průvodcem: baziliku sv. Petra v řetězech, bazilika Sv. Jana v Lateráně. Večer
možná společná večeře s průvodcem.

Sobota 10. prosince: Dnes nás čeká návštěva Vatikánu, procházka kolem Andělského hradu či zastávka u Pantheonu.
Navštívíme 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 25ti letého Michelangela,
katedru sv. Petra a další památky. Předem objednaní zájemci navštíví Vatikánská muzea, kde se nachází Sixtinská kaple.
Vydáme se k Andělskému hradu, dříve Hadriánovo mauzoleum, pevnost, úkryt i místo milostných schůzek papežů. Nad řekou
Tiberou je Andělský most s 10ti anděly a sochami sv. Petra a Pavla, pak navštívíme nejbaroknější náměstí - piazzu Navonu s
fontánami, Fontána 4 řek od Berniniho, kostel s. Agnese in Agone a procházku zakončíme u Pantheonu - chrámu všech bohů.
Během dne bude dostatek času na občerstvení či dobrou kávičku.

Neděle 11. prosince: Procházka vánočně vyzdobenými italskými uličkami zakončená zhlédnutím slavné fontány di
Trevi a Španělských schodů, také nás čeká návštěva rušné obchodní třídy či náměstí Piazza del Popolo s egyptským
obeliskem.
Dopoledne návštěva trhového náměstí Campo dei Fiori či kostela San Luigi dei Francesi. Poté se vydáme vánočně vyzdobenými
uličkami kolem Palazzo Montecitorio a přes náměstí Piazza Colonna ke slavné fontáně di Trevi a na náměstí Piazza di Spagna se
Španělskými schody a kostelem Trinità dei Monti.
Možnost nákupů a občerstvení na nejrušnější římské třídě Via del Corso nebo v jejích přilehlých uličkách. Individuálně návštěva
přilehlého parku Villa Borghese či procházka k oficiální rezidenci italského prezidenta – paláci Quirinale. Prohlídka pokračuje na
náměstí Piazza del Popolo s egyptským obeliskem a s kostely - tzv. "dvojčaty" a s kostelem Santa Maria del Popolo.

Pondělí 12. prosince: Návrat do Prahy.
V závislosti na letovém řádu procházka Římem s průvodcem nebo odjezd transferem na letiště, návrat do Prahy.
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