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Cesty mladých vedú do Ríma
6-denný autobusový zájazd s ubytov. pri mori
Termín: 26.08. -31.08.2014/ut-ne/3 dni prac.voľna
PROGRAM ZÁJAZDU :
1.deň : Predpoludním nasadneme na autobus v Námestove a povezieme sa smerom
Bratislava, Rakúsko a Taliansko až do nášho cieľa.
2.deň: Ráno sa prebudíme a autobus už bude v Ríme. So sprievodcom, ktorý sa v Ríme vyzná
ako doma, nás čaká celodenná prehliadka VATIKÁNU, návšteva Vatikánskych múzeí /2,5-3
hod./, po nej voľno na občerstvenie a nákup suvenírov v cenove výhodných obchodoch,
prehliadka Námestia a Baziliky sv.Petra s hrobkami pápežov,možný výstup na kupolu, ulica
Zmierenia , Anjelský hrad a most. Potom sa presujeme asi 35 km od Ríma do nášho
ubytovania. Bude to prímorská rezidencia priamo na súkromnej pláži. Izby budú dvojlôžkové
a trojlôžkové.
Poznámka: ak by bol Sv.Otec v Ríme, možnosť auduenci dopolud-nia, bude záležať od toho, či budú v lete
audiencie a v akých dňoch.

3. deň: Naraňajkujeme sa v hoteli (raňajky máme v cene) a opäť pôjdeme do Ríma. Teraz
navštívime barokové památky v smre: Anjelský hrad a most, Justičný palác, Piazza Navona /
bazilika sv.Agnesy, fontány, umelci, špeciálne zmrzlinárne/, Pantheon, gotický kostol
S.M.sopra Minerva, Piazza Colonna, Fontana di Trevi,Španielske námestie. Popoludní sa
vrátime do hotela a oddýchneme si pri mori.
4.deň: Dnes sa len naraňajkujeme a budeme celý deň oddychovať pri mori. Náš hotel má aj
súkromnú pláž takže lehátka budú v cene  Ak budeme chcieť, pán šofér nás zavezie do
blízkého supermarketu aby sme si dokúpili nejaké jedlo a pitie.
5.deň: Naraňajkujeme sa, už sa aj pobalíme a odídeme znova do Ríma. Keďže sme si včera
oddýchli, dnes sa aj trochu viac prejdeme autobusy do historického centra nemôžu, pôjdeme
teda kúsok aj metrom. (lístok stojí 4,50€). Pozrieme si Sväté schody,
Lateránsku bazilika, Baziliku sv.Klementa/relikvie sv.Cyrila/, Baziliku S.M.
Maggiore/jasličky z Betlehema/, voľno na obed, ďalej uvidíme Piazza Venezia, Trajánove
Fórum, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum a presunieme sa metrom do Baziliky sv.Pavla.
Tam znovu nasadneme do autobusu a čaká nás nočná cesta domov.
6.deň: Okolo 15:00 naša cesta končí v Námestove.

CENA: 230 EUR/os
Cena zahŕňa: 3 x hotelové ubytovanie** v l/2 S+WC+TV/ prímorská rezidencia/vlastná pláž/, 3 x kontinentálne
raňajky /teplé nápoje, maslo, džem/ , sprievodcu , dopravu luxus.klimatiz.autobusom Mercedes/Bova , mýto
Rím, poistenie Union proti úpadku CK.
Možné príplatky: komplexné cestovné poistenie UNION 1,5 EUR/os/deň , 1/1 izba 40 EUR/3 noci,
Možné vstupy:
RÍM Vatikánske múzeá l6 EUR , deti a študentské skupiny 8 EUR, Dolná baz.sv.Klementa 5 EUR, deti, štu
denti 3,50 EUR, Kupola na Bazilike sv.Petra 7 EUR, študentské skup. od 3 EUR, Klenotnica Baz.sv.Petra 6EUR
Koloseum/Palatín /Forum Romanum 12 EUR, metro 4,50 EUR -metro povinný prípl.na mieste
Večera: v individuálnej réžii, prípadne je možnosť 3-chod.menu za 16 EUR /1 večera na hoteli, potrebné aspoň
30 osob

Záväzne sa môžete prihlásiť do 28.4.2014.
Osobne: v Dobrej cestovke v Námestove, telefonicky: 0948449891,
mailom info@dobracestovka.sk
Pri prihlásení je nutné uhradiť zálohu 50€/os

