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VEĽKONOČNÝ  RÍM  letecký zájazd 

     

RÍM  - večné mesto..., rozprestiera sa na brehoch rieky Tiber a Aniene už viac ako 2800 rokov. Mesto 
dýchajúce históriou vám poskytne nezabudnuteľný zážitok. Ťažko povedať, čím priťahuje najviac – je to 

bohatstvo Vatikánu, nekonečnosť námestia Forum, či krvavá povesť Kolosea? 

TERMÍN: 14.-17.4.2017                                                                                                                                                      

CENA: 419 €                                                          

V cene je: letecká doprava Viedeň – Rím a späť + poplatok za batožinu v batožinovom priestore 1 ks/os., transfer 

letisko/hotel/letisko, ubytovanie na 3 noci v 2-lôžkových izbách s príslušenstvom v Ríme, 3x kontinentálne raňaj- 

ky, prehliadky podľa programu bez vstupov, sprievodca CK                                                                              

Príplatok: letiskové a bezpečnostné poplatky cca 140 €, 1-lôžková izba 99 €, transfer na letisko a z letiska do Viedne 

30 €      

Možný príplatok: cestovné poistenie, orientačné vstupné: Vatikánske múzeá 16 €, dolná Bazilika sv. Klementa 10 €, 

kupola Baziliky sv. Petra 6 € /výťahom 8 €/, Koloseum, Forum Romanum, Palatinum 12 €, doprava v Ríme 1 lístok 

1,50 €, 1-dňový lístok 7 €, 3-dňový lístok 18 €     

Na území Ríma je zavedený poplatok za ubytovanie, vyberá sa na mieste v hotovosti vo výške 3 – 6 € /os./noc.                                                                                                    

.                                                                                   PROGRAM:                                                                                                                                                                  

1. deň: odlet z Viedne do Ríma, transfer z letiska na hotel, ubytovanie. Prehliadka historického centra – Piazza di 

Spagna, najslávnejšia Fontana di Trevi, Piazza Colonna a del Popolo, návrat na hotel. 

2. deň: raňajky, prehliadka Vatikánu – Vatikánske múzeá so svetoznámou Sixtínskou kaplnkou s freskami od Mi-

chelangela – Stvorenie sveta, Posledný súd..., Svätopeterské námestie s nádhernou Berniniho kolonádou, Chrám sv. 

Petra s možnosťou výstupu na 132 m vysokú kupolu, z ktorej je nezabudnuteľný výhľad na mesto. Pokračovanie 

v prehliadke – Ulica zmierenia, Anjelský hrad a most, Justičný palác, romantické námestie Piazza Navona s fon-

tánami, návrat na hotel.  

3. deň: raňajky, odchod na Námestie sv. Petra, kde je tradičná veľkonočná sv. omša so slávnostným požehnaním 

Svätého otca Urbi et Orbi. Po skončení sv. omše pokračovanie v prehliadke: Sväté schody, Lateránska bazilika, 

Balzilika sv. Klementa /relikvie sv. Cyrila/, Bazilika sv. Petra v okovách a Santa Maria Maggiore, návrat na hotel. 

4. deň:  raňajky, prehliadka antického Ríma – najzachovalejšia antická budova Pantheon, chrám všetkých bohov, 

Trajanove forum, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum. V neskorých popoludňajších hodinách transfer na letisko, 

odlet do Viedne. 
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