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TALIANSKO – RÍM, VATIKÁN, BOLOGNA 

     
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: 24.-29.5.2022 
CENA: 288 € 

V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 3 noci s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, miestna doprava, pobytová taxa, cestovné poistenie 

 

PROGRAM: 
24.5.: 1.deň: odchod zo Žiliny vo večerných hodinách, možnosť nástupu po Bratislavu, tranzit cez Rakúsko s pravidelný- 

mi prestávkami. 

25.5.: 2.deň: ráno príchod do noblesnej  Bologne, hlavného mesta provincie, nazývaného aj rossa /červená/ – pre charakte- 

ristické budovy z neomietnutých tehál, dotta /vzdelaná/ pre najstaršiu univerzitu a kultúru prekvitajúcu celé storočia a gras- 

sa /tučná/ - kvôli typickej  gastronómii. Jedinečnosťou  Bologne je sieť elegantných  arkád z 15.st., početné  veže, ktoré sú 

zároveň  symbolom mesta. Prehliadka – námestie Piazza Maggiore, obklopené významnými stredovekými budovami – Ba- 

silica San  Petronio, Palazzo dei Notai a Palazzo del Podestá. Piazza  Nettuno s nádhernou barokovou  fontánou boha morí, 

radnica Palazzo  Comunale s múzeom jedného z najväčších maliarov 20.st., Giorgia  Morandiho. Katedrála San Pietro, bo- 

lonská univerzita, najstaršia v Európe.... Odchod do Ríma, ubytovanie.  

 

26.5.: 3.deň: raňajky, prehliadka Ríma – Forum Romanum, miesto kde sa rodilo rímske právo, či vznikala politická kultúra, 

Koloseum, bazilika Santa Maria Maggiore, bazilika sv. Petra v reťaziach  /náhrobok pápeža Julia II – Mojžiš od Michelan-

gela, Benátske námestie, novodobý pamätník Viktora Emanuela, Trajánov stĺp, Trajánove fórum, Kapitol, Ústa pravdy, 

Marcellovo divadlo, štvrť Trastavere, kde si dáte vynikajúcu zmrzlinu, alebo navštívite kostol Santa Maria di Trastavere, 

osobné voľno, návrat na hotel. 

 

27.5.: 4.deň: raňajky, 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, večer 

návrat na hotel. 

 
28.5.: 5.deň: raňajky, pokračovanie v prehliadke - Španielske námestie a schody, Piazza Navona s fontánami, Campo dei 

Fiori so známym trhom, Piazza della Rotunda s dielom architekta Agripu, Pantheon – chrám všetkých bohov, bazilika Santa 

Maria Sopra Minerva, najslávnejšia Fontana di Trevi, Prezidentský palác, osobné voľno, večer odchod na Slovensko. 

 

29.5.: 6.deň: príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách. 
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