CESTY ZA POZNÁNÍM, UMĚNÍM A PŘÍRODOU
kancelář: Šternberkova 10, 170 00 Praha 7 - Holešovice
telefon/fax: +420 220 806 965, telefon/zázn. +420 266 710 104
____________________________ _________e-mail:geops@geops.cz________________http://www.geops.cz

703/18 ŘÍM a VATIKÁN, POKLADY HISTORIE A UMĚNÍ OD ANTIKY PO BAROKO
Řím je kolébkou západoevropské civilizace a křesťanství. Říma a Vatikán se pyšní
bohatstvím památek od antiky po baroko a je městem designu a módy po současnost.
Řím byl v době antiky pupkem světa, později Caput Mundi (hlavní město světa), dnes patří mezi
nejúžasnější města Evropy. Poznáte také nejen "Věčné město," ale i vily se zahradami v Tivoli
(na seznam UNESCO), úžasnou podívanou skýtá klášter sv. Benedikta v Subiacu a potěší
krásná příroda.

u

Termín : 21.5. – 25.5.
Program :
1. den: odjezd z Nové Rudy, Liberec dle přání cca v 10 hodin, cesta do Itálie
2. den: ŘÍMA, Kapitol a starověké památky, Koloseum a Forum Romanum (rezervace předem),
Marcellovo divadlo, židovská čtvrť, náměstí Piazza Bocca della Verita s antickými chrámy, četné
barokní skvosty a kostely San Pietro in Vincoli s Michelangelovým Mojžíšem, San Giovanni in
Laterano, bazilika Santa Maria Maggiore, nádherné renesanční paláce, atmosféra uliček čtvrti
Borghetto, dojezd na ubytování, večeře
3. den: autobusový výlet do okolí Říma 2 varianty na dopoledne :
a) OSTIE a prohlídka areálu římského přístavu Ostia Antica v květoucí přírodě a nebo
variantně
b) TIVOLI – prázdninové letovisko starých Římanů i pozdější římské šlechty, dvě památky
UNESCO: Hadriánova vila, antické sídlo a zahrady císaře Hadriána nebo Villa d’Este, letní
sídlo kardinála Ippolita d´Este - pozdně renesanční stavba obklopená zahradami, šumícími
fontánami a vodopády, skvělá zahradní architektura
odpolene návrat do ŘÍMA, atmosféra ulic a náměstí romantické náměstí Campo dei Fiori a
Piazza Navona se slavnými fontánami, náměstí Piazza Bocca della Verita s antickými chrámy,
kostelem Santa Maria in Cosmedin, židovská čtvrť či břehy Tiberu
4. den: další pamětihodnosti ŘÍMA a Vatikánu: Andělský hrad, chrám sv. Petra s Berniniho
baldachýnem a Michelangelovou Pietou, rozsáhlá Vatikánská muzea se vzácnými
sbírkami, Sixtinská kaple, fakultativně sbírky Vatikánských muzeí (rezervace nutná předem),
etruské umění, antika, klenoty malířství, sochařství a architektury, atmosféra uliček čtvrti
Borghetto, bazilika Santa Maria Maggiore, antický Pantheon, Fontána di Trevi, Španělské
schody, zahrady Borghese, variantně možnost návštěvy dalších speciálních muzeí (špaget,
módy…), ulice s modními obchody....na závěr krásy Piazza di Popolo a chrámů v okolí (Raffael,
Tizzian a Caravaggio), atmosféra podvečerních ulic, odjezd z Říma večer
5. den: návrat v odpoledních hodinách
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CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a příp. aktuálním otvíracím
dobám. O uspořádání programu rozhoduje zkušený průvodce.
Základní cena 6.790 Kč při min. 40 platících osobách
Základní cena 8.290 Kč při min. 35 platících osobách
Základní cena 9.490,-Kč při min. 20 platících osobách
zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel/bungalov (2lůž. pokoje s příslušenstvím) s polopenzí, průvodce,
pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena je kalkulovaná s ohledem na skupinovou slevu.
Základní cena nezahrnuje komplexní pojištění, místní dopravu, metro či vlak, , příp. pobytové taxy,
vstupné a fakult. služby a vše, co není zahrnuté v odstavci Cena zahrnuje.
Příplatek cca 500 Kč /os.za balíček na vstupné pro studenty na základě seznamu s daty narození
potvrzeným školou ( je podmínkou, ceny do 18let jsou jinak vyšší).
Vatikánská muzea 180 Kč včetně rezervačního poplatku, Koloseum, Forum Romanum a Palatin + Ostia
Antica 350 Kč včetně rezervačního poplatku, areál Ostia Antica je pro studenty umělecké školy po
objednání zdarma za rezervační poplatek cca 1€.
Příplatek 160 Kč za komplexní léčebné pojištění.
Doporučené kapesné na další vstupy a ev. dopravu po Římě cca 40€.
Doprava:
Využíváme autobusy s klimatizací, WC, DVD a barem na teplé a studené nápoje za koruny..
Upozornění: Řím je uzavřen v centru pro cizí turistické autobusy a využíváme přepravu MHD a metrem
(není v základní ceně).
Ubytování:
Hotel/ hostel/bungalovy (2-4lůžkové pokoje s příslušenstvím)
UPOZORNĚNÍ – POBYTOVÁ TAXA ITÁLIE
V souvislosti s legislativní změnou se v Itálii postupně zavádí turistické poplatky v souvislosti s
přenocováním v ubytovacích zařízeních v turisticky vyhledávaných městech v Itálii.
Výše poplatku se pohybují od 1 do 2€ os/noc.
Stravování:
polopenze: kontinentální snídaně (italské snídaně jsou poměrně skromné), večeře (italské menu bez
nápojů).
Orientační ceny vstupného (na památky mají studentské skupiny do 18let slevy), pokud není zařazeno
v ceně nebo v
ŘÍM: kopule sv. Petra 5 € / 7 € (s výtahem), Andělský hrad 10,50 €, metro 1,50 € / 1 jízda
Pojištění
V ceně je zahrnuto povinné pojištění cestovních kanceláří proti úpadku. Základní cena zájezdu
nezahrnuje léčebné pojištění a pojištění na storno. Za příplatek lze u CK zprostředkovat komplexní
pojištění do zahraničí od pojišťovny UNIQA (balíček obsahuje pojištění léčebných výloh, úrazové
pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody).
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ŠŤASTNOU CESTU A MNOHO KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ PŘEJE KOLEKTIV CK GEOPS a CK
RUDOLF REISEN..

CK GEOPS Šternberkova 10, 170 00 Praha 7 ; tel./zázn. : 266 710 0104, fax : 220 806 965
mobil : 737 915 107, e-mail : geops@geops.cz, http:// www.geops.cz, www.apulie.cz
IČO : 25633261 DIČ 007-2563326 ; Bankovní spojení : KB a.s. č. účtu : 19-8862410237/0100

