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RÍM – SILVESTER  A  NOVÝ ROK 

     

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: 29.12.-2.1.2019 
 

CENA: 168 € - odchod z Bratislavy 
Príplatok za nástupné miesta: Ružomberok 15 €, Martin 13 €, Žilina 11 €, Trenčín 9 €, Piešťany 7 € Nitra 7 €, 

Trnava 5 € 

V cene je doprava autobusom, ubytovanie  na 2 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodca CK 

Možné príplatky: cestovné poistenie, vstupenky, 1/1 izba 60 €, miestenka v autobuse 9 € 

 
PROGRAM: 

1.deň: odchod v poludňajších hodinách podľa nástupných miest, tranzit cez Rakúsko a Taliansko – cca každé 3 ho-

diny hygienická a bezpečnostná prestávka.  

 

2.deň: príchod do Ríma v ranných hodinách, prehliadka – Koloseum, Palatin, Forum Romanum, výstup na Kapitol. 

Možnosť návštevy kostola Santa Maria Maggiore s krásnymi freskami a mozaikami. Presun na Benátske námestie – 

Fontána di Trevi, Španielske schody, vyhliadka Pincino, ubytovanie. 

. 

3.deň: raňajky, prehliadka Vatikánu, prípadne Vatikánske múzeá, Bazilika sv. Petra s hrobkami pápežov, možný vý-

stup 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, 

vianočné trhy, program na Piazza del Popolo, v blízkosti Rímskych fór a Kolosea, oslava nového roku, návrat na 

hotel. 

 

4.deň: raňajky, prechádzka v časti Rastavere, kostolík Santa Maria di Trastavere, ostrov na rieke Tiber, Via del Cor-

so, osobné voľno, odchod na Slovensko. 

 

5.deň: príchod v poludňajších hodinách. 

 

Aktuálne ceny vstupeniek: 

Vatikánske múzeá 28,50 € 

Kupola Baziliky sv. Petra 9,50 € 

Koloseum+Palatín+Forum Romanum 16,- € 
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