Rím - Benátky /5 dňový poznávací zájazd/
RÁMCOVÝ PROGRAM
1.deň
2.deň

3. deň

4.deň

5. deň
DOPRAVA
nápojov.

Odchod z Prešova v dopoludňajších hodinách, tranzit cez krajiny EÚ, noc v autobuse.
V ranných hodinách príchod do metropoly Talianska, Ríma. Celodenná prehliadka mesta: Lateránska
bazilika, Sväté schody /Scala Santa/, Koloseum - jeden z najväčších rímskych pamätníkov, Kapitol,
kedysi posvätné miesto rímskych bohov a cieľ víťazných bojovníkov, dnes sídlo primátora rímskeho
magistrátu. Benátske námestie /Piazza Venezia/ s Pamätníkom Viktora Emanuela II., ktorý
symbolizuje znovuzjednotenie Talianska, Panteón - miesto posledného odpočinku panovníkov a
ďalších osobností talianskeho národa, Španielske námestie so Španielskymi schodmi a Fontánou
Della Barcaccia, Fontána Di Trevi /Piazza di Trevi/ - najslávnejšia rímska fontána, námestie Piazza
Navona. Ubytovanie, nocľah.
Raňajky, návšteva Vatikánu - sídla kresťanskej cirkvi. Prehliadka Námestia sv. Petra, Baziliky sv.
Petra s jej katakombami a hrobom sv. Petra. Nachádza sa tu aj hrobka zosnulého pápeža Jána Pavla II.
Audiencia u Svätého Otca. Možnosť návštevy Vatikánskych múzeí, ku ktorým patrí aj Sixtínska
kaplnka. Voľný program, ubytovanie, nocľah.
Raňajky. V skorých ranných hodinách odchod do Punta Sabbioni, presun loďou do Benátok.
Prehliadka mesta: Námestie San Marco, známe aj ako ,,salón sveta” s Bazilikou San Marco a
zvonicou Campanile. Dóžov palác - príklad vycibreného benátskeho gotického štýlu, Most vzdychov
/Ponte dei Sospiri/. Voľný program, popoludní odchod na Slovensko, noc v autobuse.
Návrat na Slovensko.
Klimatizovaným autobusom s ponukou chladených a teplých

CENA

202,- € /osoba

TERMÍN

30.04. – 04.05.2014

Cena obsahuje:

doprava klimatizovaným autobusom
2x ubytovanie s raňajkami
služby sprievodcu CK
poistenie CK proti insolventnosti
Nepovinný príplatok: komplexné cestovné poistenie 1,70€/osoba/deň,
vstupy a pamiatky
CK Ezotour si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia programu pri zachovaní obsahu zájazdu, prípadne presun
metrom alebo iným dopravným prostriedkom počas prehliadky miest. Pre realizáciu zájazdu pri zachovaní ceny zájazdu je
nevyhnutných najmenej 40 účastníkov.

