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Silvester v Ríme 
Termín: 29.12.2019 - 02.01.2020 

Cena: 168€ 
Úžasná 5-dňová prehliadka najkrajších pamiatok Ríma a Vatikánu vrátane Silvestra v Ríme so 

sprievodcom a ubytovaním na dve noci v hoteli s raňajkami len za 168 €! 
 
1. deň: 
Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách (predtým ostatné nástupné miesta). 
2. deň: 
Ráno príchod do Ríma, návšteva antického Ríma Koloseum, Fórum románum, Cisárske fóra. 
neprehliadnuteľná časť Ríma, vśak ako povedal samotný Beda:" Keď padne Koloseum, padne aj Rím". 
Výstup na Kapitol, kde uvidíte povestnú vlčicu a zahliadnete tiež socha Marca Aurélia a v okolí Kapitolské 
múzea. Možnosť návštevy kostola Santa Maria Maggiore s krásnymi freskami a mozaikami Presun cez 
Benástke námestie na Fontánu di Trévi a Španielske schody. Podvečerný Rím zahladnete z vyhliadky 
Pincino. Ubytovanie na hoteli. 
3. deň: 
Po raňajkách návšteva Vatikánu, sídla pápeža, návšteva baziliky Sv. Petra, prípadne Vatikánskych múzeí, po 
obedňajšej prestávke sa prejdeme okolo Anjelskeho hradu a Anjelskeho mosta na barokové námestie 
Piazza Navona a známy Pantehón, kde zažijete Vianočné trhy. Vo večernúch hodinách Silvestrovský 
program, možnosť živých vystúpení na Piazza del Popolo či poblízku Rímsky fór a Kolosea. Oslava Nového 
roku. Ubytovanie a nocľah. 
4. deň: 
Po raňajkách prechádzka v časti Trastavere, návšteva kostolíka santa Maria di Trastavere, návšteva ostrova 
na rieke Tiber, prechádzka po Via del Corso, volný čas, v podvečerných hodinách odchod smer Slovensko. 
5. deň: 
Príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách. 
 
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 
• zákonné poistenie v znení zákona 170/2018 Zb.z 
   
V cene nie je zahrnuté:  
• príplatok za jednoposteľovú izbu (60 € na celý zájazd) 
• komplexné cestovné poistenie (možnosť poistiť cez CK za zvýhodnených podmienok v poisťovni UNIQA 
1,80 € / deň do 70 rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov) 
• prípadné vstupy do múzeí, pamiatok, atď. (individuálne viď vyššie) 
• miestenka v autobuse (môžete si zvoliť presné miesto) - 9 € / osoba 
• odporúčané vreckové min. 70 € na osobu 
• cena za kompletnú dopravu miestnou dopravou počas zájazdu - cca 8 € 
• miestna daň - 4 € / osoba / noc  
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Možné výdavky na vstupy (ceny sú orientačné a môžu sa meniť, hradia sa na mieste): 
• Vatikánske múzeá: 28,50 € 
• Koloseum + Rímske fórum: 16 € 
• Bazilika sv. Petra vstup do kopuly: cca 9,50 € 
Ceny vstupného sa počas roka pravidelne mení. 
 
Príplatky za nástupné miesta:  
• Bratislava - bez príplatku 
• Trnava - 5,00 € 
• Piešťany - 7,00 € 
• Trenčín - 9,00 € 
• Žilina - 11,00 € 
• Martin - 13,00 € 
• Ružomberok - 15,00 € 


