ŘÍM S OLGOU ŽÁKOVOU – město nabité historií

Pobytový s výlety, Svět s průvodci Periscope, Eurovíkendy

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
JEDINEČNÁ MOŽNOST NÁVŠTĚVY ŘÍMA S ODBORNÝM VÝKLADEM
Hodnotný výklad zajistí průvodkyně paní Olga Žáková. Tento zájezd je zaměřen na poznávání památek, uměleckých
děl, architektury. Ve Vatikánských muzeích Vás navíc bude provázet česky hovořící průvodkyně žijící v Římě. Program
zájezdu je intenzivní, počítejte s velkou porcí kilometrů. Odměnou však bude skutečný zážitek a poznání některých krásných
částí Říma. Na tento zájezd navazuje zájezd Řím - město nabité historií II, do dalších částí města a okolí.
Ubytování v hotelu v centru města. Všechny památky a zajímavosti na dosah pěšky nebo metrem. V okolí hotelu je
dostatek restaurací, takže můžete ochutnat pravou italskou pizzu, těstoviny a další typická italská jídla a speciality.
Ponořte se do podmanivé atmosféry Říma při toulkách Starým městem, úzkými uličkami a po kouzelných náměstích. Jistě
zbude i čas na posezení u výjimečně chutného cappuccina s výhledem na poetická zákoutí a pozorování stylu dopravy, módy
a chování lidí.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

4. 10. - 7. 10. 2023

4 dny

23 100 Kč

letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Řím a zpět vč. let. tax ve výši 7 000 Kč pouze s příručním zavazadlem
dopravu z letiště na centrální stanici Termini a zpět
3x ubytování ve 3* hotelu v centru (dvoulůžkové pokoje s WC a sprchou) vč. místní pobytové taxy
3x snídaně
průvodce
vstupné do Vatikánských muzeí
místní průvodkyni ve Vatikánu
cestovní pojištění UNIQA K15S (mj. na stornopoplatky nejen při onemocnění, ale také z důvodu nařízené karantény před
cestou do zahraničí, léčebné výlohy a to vč. onemocnění COVID-19).
CENA NEOBSAHUJE:
další stravování
případné náklady na testování
jízdenky na místní dopravu a vstupné (cca 100 EUR) a další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 2 900 Kč
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Zájezd není vhodný pro klienty s omezenou schopností pohybu, i přesto, že se budeme přesouvat metrem, po městě
nachodíme poměrně hodně kilometrů.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 10
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PROGRAM:
1. den: Odpoledne odlet z Prahy do Říma. Cestou na ubytování se projedeme centrem města. Ubytování. Procházka
k Diocleciánovým lázním na Piazza di Republica, a kostelu St Maria D. Angeli.
2. den: Vydáme se přes Piazza del Cinquecento a kolem opery na Via Quatro Fontane ke kostelu San Andrea al Quirinale
a prezidentskému paláci. Poté navštívíme nejzachovalejší stavbu starověkého Říma, chrám Panteón a údajně nejkrásnější
římské náměstí Piazza Navona. Po přestávce na oběd se vydáme přes slavný Andělský most na procházku k Andělskému

hradu. Návštěva Vatikánských muzeí včetně baziliky sv. Petra a Sixtínské kaple. Návrat na ubytování metrem.
3. den: Dnes se vydáme na nejvyšší z původních sedmi římských pahorků, Kapitol - centrum a symbol moci starověkého
Říma. Navštívíme kostel Santa Maria Mggiore a prohlédneme si nejstarší mozaiky v Římě. V kostele Sv. Prassede se
zastavíme u hrobu pražského arcibiskupa Jana z Jenšteina. V St. Pietro in Vincoli si prohlédneme monumentální
sochu Michelangelova Mojžíše. U Kolosea si odpočineme v některé z kavárniček. Kolem Fóra Romana dojdeme na
náměstí Piazza di Campidoglio. Po Michelangelových schodech budeme pokračovat na Piazza Venizia s oltářem vlasti.
Budeme obdivovat bezesporu nejkrásnější římskou fontánu Fontánu di Trevi. Na závěr dojdeme ke známým Španělským
schodům. Možnost návratu na ubytování metrem.
4. den: Dopoledne si můžete udělat vlastní program nebo se vydat s průvodkyní do Lateránu, původního sídla papežů
s prohlídkou baziliky San Giovanni – "matky a hlavy všech kostelů města i světa“, baptisteria a Svatých schodů, po
kterých stoupal Ježíš Kristus k Soudnímu stolci Piláta Pontského. Návrat do hotelu a odjezd na letiště. Večer odlet do Prahy.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Itálie bez zvláštních
omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje
společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení
podmínek vstupu odpovídá cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší
informace o podmínkách vstupu a pobytu naleznete v češtině na webu www.mzv.cz a ve slovenštině na www.mzv.sk.
Aktuální podmínky vstupu do Itálie: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE. Pro
klienty ze Slovenska ZDE.
Aktuální podmínky návratu do ČR: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věci ZDE.
Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či epidemiologické povinnosti a mít s sebou
potřebná potvrzení - viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek. Případné odstoupení od smlouvy o zájezdu
z důvodu nesplnění takových povinností podléhá odstupnému (stornopoplatku). Věnujte také pozornost platnosti svých
certifikátů, podmínky vstupu se mohou měnit.

