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RENESANČNÁ  FLORENCIA  A  BÁJNY  RÍM  

       

 
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? 

 
TOSKÁNSKO – kraj preslávený úchvatnou  prírodou, malebnými  zákutiami, kultúrnym bohatstvom, dobrým 
vínom... a perla Toskánska – Florencia - kolíska renesancie s unikátnymi umeleckými pamiatkami. Na každom 

kroku na vás dýchne história a nezabudnuteľná krása... 
TERMÍN: pre kolektív podľa požiadavky 

CENA: 245 € 
V cene je doprava autobusom, 3x ubytovanie v hoteli s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky, povinný príplatok: miestne taxy 

 
PROGRAM: 

1.deň: odchod zo Slovenska, tranzit  s pravidelnými prestávkami  

 

2.deň: ráno príchod do renesančnej perly Talianska – 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 atmosférou, ubytovanie 

3.deň: raňajky, odchod do  Ríma, po príchode prehliadka: Koloseum, Konštantínov oblúk, Bazilika sv. Petra v reťa-

ziach, náhrobok pápeža Julia II – Mojžiš od Michelangela, rímske fóra – Cézarove, Trajánove, novodobý pamätník 

Viktoria Emanuela II, Kapitol, Forum Romanum, vyhliadka na mesto. Pokračovanie rušnou obchodnou triedou Via di 

Corso k najslávnejšej fontáne – Di Trevi, prehliadka skončí na najživšom mieste v Ríme – pri Španielskych schodoch 

a jednej z najdrahších ulíc na svete – Via Condotti, s butikami slávnych talianskych módnych návrhárov, ubytovanie 

4.deň: raňajky, Vatikánske múzeá – Sixtínska kaplnka s freskami od Michelangela – Stvorenie sveta, Posledný súd, 

Egyptské múzeum, Etruské múzeum, Sála máp...  Prestávka na nám. sv. Petra s nádhernou Berniniho kolonádou, 

chrám sv Petra, Pieta... Pokračovanie k Anjelskému hradu, predtým Hadriánove mauzóleum, Anjelský most, barokové 

nám. Piazza Navona s fontánami, Fontána 4 riek od Berniniho, kostol s. Agnese in Agone, Pantheon – chrám všetkých 

bohov, návrat na hotel 

5.deň: raňajky, dokončenie prehliadky – vila Giulia, etruské dedičstvo, Kapitolské múzeá, alebo návšteva najväčšieho 

blšieho trhu v Taliansku – Porta Portese. Podľa záujmu - Laterán - bazilika a Sväté schody, baptistérium, obelisk, 

Bazilika sv. Klementa /s hrobom sv. Cyrila/, Bazilika Santa Maria Maggiore, popoludní odchod na Slovensko 

6.deň: príchod na Slovensko   

Orientačné ceny vstupov: 

RÍM - Vatikánske múzeá  l6 €, Dolná Bazilika sv. Klementa 5 €, deti, Kupola na Bazilike sv. Petra 7 €, Klenotnica 

Baziliky sv. Petra 6 €, Koloseum/Palatín /Forum Romanum od 12 €, metro 3 € 

FLORENCIA - Galéria Uffizi od 10 €, Kostol Santa Croce 4 €, Galéria Pallatina v Pitti 11 €, Park Boboli 9,50 €, 

Galéria dell´ Accademia 11 €, Palazzo Vecchio, zvonica, kupola na katedrále po 6 € 
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