
Brodno 50, 010 14 Žilina, 0949 144833 

cktrip@zoznam.sk, cktrip@azet.sk, www.cktrip.eu 
                                     DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE,POISTENIE ponúkame V CK TRIP  

HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu 
 

Autobusom do Ríma a Vatikánu 
 

Termín: 28.08. 2019 – 01.09. 2019 

Cena: 165€ 

Prehliadka najkrajších pamiatok Ríma a Vatikánu so sprievodcom počas piatich dní. 
Program: 
1. deň - Odchod zo Slovenska bude okolo poludnia. 
 
2. deň - Príchod je predpokladaný ráno. Navštívite Koloseum, Palatín a Rímske fórum. Individuálne môžete 
navštíviť Domus Aurea alebo Baziliku svätého Petra v reťaziach, na vrchu Oppio. Uvidíte Cisárske fóra a 
obrovskú Trajánovú tržnicu, prejdete cez Benátske námestie s palácmi, odfotíte si pomník Viktora 
Emanuela II., prvého kráľa zjednoteného Talianska. Navštívime Kapitol, prejdete okolo divadla Marcello a 
mramorovej masky Bocca della Verità, pozriete si kostol Santa Maria in Cosmedin.  
 
3. deň: 
Po raňajkách pôjdete k vatikánskym múzeám, kde navštívite Sixtínsku kaplnku, ktorú maľoval 
Michelangelo. Pozriete si Baziliku svätého Petra, prejdete sa okolo Anjelského hradu cez známy Anjelský 
most až k Námestiu Navona. Navštívite Campo dei Fiori so známym trhom. Na Piazza della Rotunda uvidíte 
dielo architekta Agripu, Panteón a pokračovať budete na Via del Corso, až smerom na Námestie del Popolo, 
kde sa nachádza kostol Santa Maria del Popolo s dielami Cavaraggiho. 
 
4. deň - Po raňajkách vás autobus odvezie na vyhliadku k Pincio. Prejdete sa cez park Vily Borghese až k Vile 
Medici. Uvidíte Španielske schody, Fontánu di Trevi, preslávenej vďaka filmu La Dolce Vita. Ochutnáte 
miestne likéry, prejdete k Palazzo Quirinalle a k Palazzo Barberini, k Fontáne Tritone. Pokračovať budete na 
Chiesa Santa Maria della Vittoriai so sochou sv. Terezy. Osobné voľno budete mať pri kúpeľoch cisára 
Diokleziána, v prípade záujmu bude možnosť navštíviť kostol Santa Maria Maggiore. Večer odjazd.  
 
5. deň - Príchod na Slovensko je plánovaný okolo poludnia. 
 
V cene je zahrnuté: 
• doprava luxusným klimatizovaným autobusom 
• 2x noc v hoteli s vlastným sociálnym zariadením a sprchou, 2x raňajky v hoteli 
• 3-dňová prehliadka Ríma so sprievodcom 
 
V cene nie je zahrnuté:  
• komplexné cestovné poistenie  
• prípadné vstupy do múzeí, pamiatok, atď. (individuálne viď vyššie) 
• cena za kompletnú dopravu miestnou dopravou počas zájazdu - cca 8 € 
• miestna daň - 4 € / osoba / noc  
• príplatok za nástupné miesto Žilina 11€ 
 
Možné výdavky na vstupy: 
• Vatikánske múzeá: 28,50 € 
• Koloseum + Rímske fórum: 16 € 
• Bazilika sv. Petra vstup do kopuly: cca 9,50 € 


