LYMOS-TURIST – cestovná kancelária, Školská 3, 963 01 KRUPINA, tel/fax:045/5522337
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FLORENCIA-RÍM –VATIKÁN A MORE
6 - DENNÝ AUTOBUSOVÝ ZÁJAZD DO TALIANSKA
/FLORENCIA - RÍM s ubytovaním pri mori/

TERMÍN:26.6.-1.7.2017

POZÝVAME VÁS STRÁVIŤ PRVÉ PRÁZDNINOVÉ DNI V MESTÁCH FLORENCIA A RÍM. POZRIETE
SI NIELEN NAJHODNOTNEJŠIE PAMIATKY MIEST A MINIŠTÁTU VATIKÁN, ALE BUDETE MAŤ
PRÍLEŽITOSŤ SPOZNAŤ AJ ICH ATMOSFÉRU A OKÚPAŤ SA VO VLNÁCH TYRHENSKÉHO MORA.
TRASA:Trenčín-Bratislava/125 km/-Viedeň-Graz-Klagenfurt-Tarvisio/450km/-Udine - Venezia/220 km/Bologna-Florencia/272km/-Rím/300 km/
cca 1367 km
TALIANSKO – krajina, kde sa v nádhernej symbióze spájajú krásy prírody s bohatou kultúrou a architektonickými dielami najväčších umelcov.
PROGRAM ZÁJAZDU
l.deň /Odchod/
Odchod z TRENČÍNA cca 15.40 H, z Bratislavy 17.15 hod. Cesta nonstop Rakúsko,Taliansko /každé3,5 hod. 20
min.prestávky/.
2.deň /Florencia/
Príchod do metropoly Toskánska FLORENCIE cca 7.00 hod.,počas prehliadky uvidíte- pešia prehliadka: prejdete popri rieke Arno k Národnej knižnici ku kostolu Santa Croce /platený vstup, hrobky slávnych Talianov,
napr. Michelangelo.../ a Michelangelovmu domu až na hlavné námestie Piazza Signoria so známou Loggiou dei
dei Lanzi, galériou degli Uffizi a Palazzo Vecchio. Dominantou mesta je dóm Santa Maria dei Fiore. Zaujímavé
je aj Baptistérium na dómskom námestí. Kostol San Lorenzo je najstarším v meste, v jeho blízkosti sú Medicijské kaplnky. Unikátom je starobylý most Ponte Vecchio, ktorým sa dostanete k ďalšej galérii Palazzo Pitti, či
vstupu do parku Boboli/.Cca 16.00 hod. odchod do prímorského strediska -35 km južne pod Rímom. Príchod cca
21.00 hod. Hotelové ubytovanie ** prímorský hotel , 1/2 S+WC+TV /príp. 1/3 / S+WC
3.deň /Prehliadka Vatikánu/
Kontinentálne raňajky, odchod do Ríma. Presun nad Vatikán – parkovisko Cipro.
Celodenná prehliadka VATIKÁNU. Najprv si pozriete jeho dominantu, námestie sv. Petra, potom sa presuniete do svetoznámych a na umelecké zbierky hodnotných Vatikánskych múzeí /vrátane Sixtínskej kaplnky/- fakultatívny vstup , prehliadka cca 2.5-3 hod. Prestávka na občerstvenie, oddych a zvýhodnený nákup suvenírov v
obchodoch Soprani alebo Comandini ,príp.iných. Najhodnotnejšou návštevou bude určite Bazilika sv.Petra s mozaikovou výzdobou /fakultatívne výstup na kupolu 8 EUR/. Cca 18.30 odchod z Ríma na hotel
Nakoľko hotel sa nachádza priamo pri mori , možnosť kúpania.
4.deň / Poldenná prehliadka Ríma, pobyt pri mori /
Po kontinentálnych raňajkách sa presunite opäť do centra RÍMA – parkovisko Cipro, na poldennú prehliadku.
Pešo sa prejdete po Via della Conziliazione /cesta zmierenia k Anjelskému hradu a mostu, odtiaľ sa vydáte
popri rieke Tiber a Justičnom paláci k najkrajším barokovým pamiatkam Ríma - námestiu Piazza Navona s 3
fontánami,kde zároveň budete môcť ochutnať vynikajúce talianske zmrzliny – gelato, Španielskym schodom,
nezabudnuteľnej FONTANE DI TREVI a prezidentskému palácu. Nevynecháte ani antický Pantheon a jediný
gotický chrám v Ríme Santa Maria Sopra Minerva. Presun metrom od Španielskych schodov za poplatok 1 EUR

na záchytné parkovisko Cipro pri Vatikáne. Návrat do hotela, neskôr popoludní pobyt pri mori .
5.deň – /Rím/
Po kontinentálnych raňajkách sa opäť presuniete do Ríma na celodennú prehliadku mesta. Pohybovať sa budete
pešo a metrom. Najprv si pozriete časť Laterán s kaplnkou Sväté schody, Lateránskou bazilikou, palácom a obeliskom. Odtiaľ pešo prejdete k dvojposchodovej bazilike sv.Klementa, kde sú uložené relikvie sv.Cyrila /mož nosť vstupu do spodnej baziliky a starého rímskeho domu – doporučujeme. Odtiaľ je blízko do baziliky sv.Peter
v okovách , kde sa nachádza Michelangelova socha Mojžiša a baziliky S.Maria Maggiore s jasličkami z Betlehe
ma. Voľno na obedňajšie občerstvenie. Popoludní návštívite antickú dominatu - Koloseum /prehl.zvonku/, v prípade záujmu ucelenej skupiny možnosť vstupu. Prejdete sa aj antickým Forom Romanom, poprechádzate sa po
Kapitole, centrálnom rímskom námestí Piazza Venezia a Trajánovom fóre. Od Kolosea presun metrom do Baziliky Sv.Pavla za hradbami. Odchod z Ríma cca 19.00 – 19.20 hod. Cesta nonstop na Slovensko
6.deň – /Príchod/
Návrat v poludňaj. hod. cca 11.30.hod. , Trenčín do 13.30 H

CENA : 235 eur
POSKYTNUTÉ SLUŽBY V CENE ZÁJAZDU
3 x hotelové** ubytovanie- v l/2 S+WC+TV, príp.1/3 - hotel priamo pri pláži
3 x kontinentálne raňajky/teplé nápoje, pečivo, maslo, džem/
doprava luxus.autobusom – v réžii školy, sprievodca po trase zájazdu,
mýto Rím, Florencia, poistenie proti insolventnosti CK,
ODPORUČENÉ VSTUPY PLATENÉ NA MIESTE:
RÍM
VATIKÁNSKE MÚZEÁ
16 EUR, študenti 8 EUR !!!
Dolná bazilika sv.KLEMENTA 5 EUR, mládež 3 EUR
Kupola na baz.sv.Petra
8 EUR s výťahom, 6 EUR bez výťahu.
Koloseum + Forum Romanum 12EUR postačí aj zvonku /zdarma/
Poplatok za metro
cca 4,50 EUR /3 x 1 trasa/. !!!!!! povinný

príplatok

FLORENCIA múzeá otvorené od 8.15-18.00 H, kostoly otvorené od 10.00 H približné ceny
Kostol Santa Croce od 5 EUR !!!
Kostol San Lorenzo od 4 EUR
Baptistérium 10 EUR
Galéria Uffizi 12,50 EUR !!! www.uffizi.com mládež do 18 r. a osoby nad 65 rokov zdarma, 18-25 r.zľavy
Galéria dell´ Accademia/socha Dávida/ 12,50 EUR, mládež do 18r. a osoby nad 65 rokov zdarma, 18-25 r.zľavy
Galéria Palatina a kráľ.izby v Palazzo Pitti 11,50 EUR mládež do 18r.a osoby nad 65 rokov zdarma, 18-25 r.zľ.
Park Boboli 7 EUR
Kostol S.M.Novella od 3,5 EUR, mládež 2 EUR
Palazzo Vecchio 6 EUR,
Kupola Brunelleschi, Giottova zvonica: po 6,5 EUR, Dóm Santa Maria del Fiore - zdarma
Casa di Dante 4 EUR, Casa di Michelangelo Buonarotti 6,5 EUR
Komplexné cestovné poistenie Union:10,20 EUR/zájazd :Zahŕňa: úraz,krádež, liečebné náklady, zodpoved
nosť za škody, storno....

