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RÍM – VEČNÉ  MESTO, 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: pre kolektív podľa požiadavky 

CENA: 185  € 
V cene je doprava autobusom, 2x hotelové ubytovanie s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK                                   

Možné príplatky: cestovné poistenie, vstupy 

Ponúkame aj na nezabudnuteľnú  s t u ž k o v ú ! 
PROGRAM: 

1.deň: odchod zo Žiliny v popoludňajších hodinách, tranzit cez Rakúsko a Taliansko – cca každé 3 hodiny hygie-

nická a bezpečnostná prestávka.  

 

2.deň: príchod do Ríma v ranných hodinách, prehliadka Vatikánu - Vatikánske múzeá /2,5 – 3 hod./, Sixtínska 

kaplnka s freskami od Michelangela – Stvorenie sveta, Posledný súd, Egyptské múzeum, Etruské múzeum, Sála 

máp..., Bazilika sv. Petra s hrobkami pápežov, možný výstup na kupolu s nádherným výhľadom, Pieta,  osobné 

voľno na nám. Sv. Petra s nádhernou Bertiniho kolonádou - občerstvenie a nákup suvenírov. Pokračovanie 

k Anjelskému hradu, predtým Hadriánove mauzóleum, Anjelský most, barokové nám. Piazza Navona s fontánami, 

Fontána 4 riek od Berniniho, Pantheon – chrám všetkých bohov, ubytovanie. 

3.deň: raňajky, celodenná prehliadka Ríma – Koloseum, Palatin, Forum Romanum, Konštantínov oblúk, Bazilika sv. 

Petra v reťaziach, náhrobok pápeža Julia II – Mojžiš od Michelangela, rímske fóra – Cézarove, Trajánove, 

novodobý pamätník Viktoria Emanuela II, Kapitol, vyhliadka na mesto. Pokračovanie rušnou obchodnou triedou 

Via di Corso k najslávnejšej fontáne – Fontáne di Trevi, prehliadka skončí na najživšom mieste v Ríme – pri 

Španielskych schodoch a jednej z najdrahších ulíc na svete – Via Condotti, kde sú butiky slávnych talianskych 

módnych návrhárov, návrat na hotel. 

4.deň: raňajky, odchod do Benátok, príchod do prístavu Punta Sabbioni, plavba loďou do Benátok, v prípade záujmu 

zastávka na ostrove Murano /sklárske manufaktúry/, alebo na ostrove Burano /známy výrobou čipiek/, pokračovanie  

loďou priamo na nám. San Marco, prehliadka mesta – San Marco s bazilikou,  Dóžov  palác,  Most  vzdychov, zvo-

nica Campanilla, Ponte Rialto, individuálne  voľno, večer návrat do Punta Sabbioni /12 hodinový lodný lístok/, od-

chod na Slovensko 

 

5.deň: príchod do Žiliny v dopoludňajších hodinách 

 

 

 

 

 

mailto:cktrip@zoznam.sk
mailto:cktrip@azet.sk
http://www.cktrip.eu/

