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FLORENCIA – RÍM – BENÁTKY 
 

    

 
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: podľa požiadavky 

 
CENA: 265 € 

 
V cene je doprava autobusom, 3x ubytovanie v hoteli s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupy, lodný lístok 

 
PROGRAM: 

 
1.deň: odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách, tranzit cez Rakúsko s pravidelnými prestávkami  

 

2.deň: príchod do Ríma v ranných hodinách, prehliadka: Piazza dell  Popolo, Via del Corso, Španielske nám. 

a schody, Fontana di Trevi, Piazza Venezia, Monument Vittoriano, Antický Rím: Colosseo, Rímske fóra, Palatín, 

Kapitol, Basilica San Giovanni in Laterano, Santa Scala, ubytovanie 

 

3.deň: raňajky, prehliadka Vatikánu - návšteva Vatikánskych múzeí /2,5 - 3 hod./, Sixtínska kaplnka, osobné 

voľno na občerstvenie a nákup suvenírov v cenovo výhodných obchodoch, prehliadka Námestia a Baziliky sv. 

Petra s hrobkami pápežov, možný výstup na kupolu, ulica Zmierenia, Anjelský hrad a most, Piazza Navona, Pant-

heon, Santa Maria Sopra Minerva, návrat na hotel 

 

4.deň: raňajky, odchod do Florencie – vyhliadka z Piazza Michelangello, centrum s dómom, baptistériom, Palazzo 

Vecchio /Signoria/, Ponte Vecchio, galéria Uffizi, františkánsky kostol S. Croce – taliansky národný cintorín /hroby 

či pamätníky Michelangela, Leonarda, Machiavelliho, Rossiniho/, Palazzo Pitti, palác Vecchio, kostol St. Fiore, 

Giardino di Boboli..., potulky po zákutiach s neopísateľnou, odchod do Lida di Jesolo, ubytovanie 

 
5.deň: raňajky, odchod do Benátok, plavba po lagúne, zastávka na ostrovoch Murano /sklárske manufaktúry/, 

Burano /známy výrobou  čipiek a farebnými domami/, pokračovanie loďou priamo na nám. Sv. Marca, prehliad- 

ka: nám. a chrám sv. Marka, Dóžov palác, Múzeum, Klenotnica, Zvonica, Ponte Rialto, večerná plavba do Punta 

Sabbioni, odchod na Slovensko 

 

6.deň: príchod na Slovensko v ranných hodinách  
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