To nejlepší z Říma + ANTICKÁ OSTIE (letecky z Prahy)
2.3. - 6.3. 2023

18 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/29251/

Průvodce:

Pavel Volf

Specialista:

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

Zapomeňte na nudná historická fakta, připravte se na poutavé příběhy v jedinečné atmosféře věčného města… S
naším průvodcem se vydáte po stopách římských fór, odhalíte kumšt italských umělců v muzeích Vatikánu, projdete
se nejdražší ulicí světa, Via Condotti, vychutnáte si italskou pohodu a objevíte staletí skryté poklady antické Ostie.
Všechny cesty vedou do Říma a Řím musíte prožít!

Na co se můžete těšit
archeologické naleziště Ostia Antica
jedinečné fresky v interiéru Sixtinské kaple
dějiště gladiátorských zápasů Koloseum
symbol sladkého života Fontána di Trevi

Co už máte v ceně?
letenka Praha –Řím–Praha
letištní taxy
transfer autobusem z letiště do hotelu a zpět
4x ubytování v hotelu
4x snídaně
průvodce po celý zájezd
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
zavazadla za příplatek dle podmínek pro přepravu zavazadel
jízdné po Římě
cestovní pojištění léčebných výloh
výlet do Ostie (jízdné vlakem, vstupné)
příplatek za jednolůžkový pokoj: 3 200,00 Kč

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

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

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

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 2. března: Přílet do věčného města – Říma (Ciampino), ubytování, možná první společná procházka Římem (dle času
příletu).

Pátek 3. března: Prohlídka známých římských památek, poté procházka cestou římských fór a návštěva obchodní třídy
s fontánou di Trevi či Španělskými schody.
Po snídani se vydáme na prohlídku Říma. Začneme u Kolosea, kde se odehrávaly gladiátorské zápasy. Uvidíme Konstantinův
oblouk, půjdeme 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.
Poté se projdeme cestou římských fór – Caesarovo fórum, největší Trajánovo fórum, novodobý památník Viktoria Emanuela II.,
vstoupíme na Kapitol a zhlédneme Forum Romanum. Vyhlídka – město kopulí.
Budeme pokračovat rušnou obchodní třídou Via del Corso k nejslavnější fontáně – Fontána di Trevi, kterou proslavil F. Fellini ve
svém filmu Dolce Vita, vhodíme minci do fontány, abychom se znovu někdy vrátili do Říma, a procházku ukončíme na nejživějším
místě v Římě – u Španělských schodů proslulých módními přehlídkami.
Odpoledne – prohlídka muzeí, památek, možnost nákupů.

Sobota 4. března: Procházka po náměstí sv. Petra, zhlédnutí Andělského hradu či Pantheonu.
Zastavíme se na nejkosmopolitnějším náměstí na světě – nám. sv. Petra s nádhernou Berniniho kolonádou. Vstoupíme do chrámu
sv. Petra, kde jsou uloženy ostatky sv. Petra a nad nimi je baldachýn od Berniniho. Uvidíme Pietu – dílo teprve 25letého
Michelangela, katedru sv. Petra a další památky. Pro zájemce je zde možnost vyhlídky z kopule baziliky, odkud je jedinečná
podívaná na krásy Říma. Zájemci navštíví Vatikánská muzea, kde se
Vydáme se k Andělskému hradu, který byl dříve Hadriánovým mauzoleem, pevností, úkrytem i místem milostných schůzek
papežů. Nad řekou Tiberou je Andělský most s deseti anděly a sochy sv. Petra a Pavla. Pak navštívíme nejbaroknější náměstí
– Piazza Navona s fontánami, Fontána čtyř řek od Berniniho, kostel sv. Agnese in Agone a procházku zakončíme
u Pantheonu – chrámu všech bohů.
Večer se můžeme pokochat úžasnou atmosférou a projít se společně malebnými uličkami, dát si večeři či dobré víno a užít si tento
čas „po italsku“.

Neděle 5. března: Výlet do přístavního antického města - Ostie nebo osobní volno v Římě.
Výlet příměstským vlakem do významného přístavního antického města – Ostie, kde budete moci spatřit archeologický areál
vykopávek s dobře zachovalými ulicemi i domy z období antiky.
Město bylo založeno pro vojenskou posádku chránící ústí řeky Tibery před nájezdníky z moře. Dnes si zde prohlédneme
půdorysy veřejných budov, restaurované divadlo a nádherné mozaiky znázorňující výjevy z každodenního života v přístavu.
Samozřejmě také nevynecháme ani Dianin dům, který byl kdysi hostincem.
Ti, kteří se výletu nebudou účastnit, mohou den využít k osobnímu volnu v Římě.

Pondělí 6. března: Po snídani dle letového řádu program v Římě nebo odjezd transferem na letiště a odlet do Prahy.
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