ŘÍM - VATIKÁN - TIVOLI - FLORENCIE
program č. IT02, 5denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

1. den
V odpoledních hodinách odjezd od školy, přejezd
přes Německo či Rakousko do Itálie.
2. den
Celodenní prohlídka ŘÍMA - antická perla apeninského poloostrova - pěší okruh - náměstí Piazza Navona, chrám Pantheon, Trajánův sloup,
Benátské náměstí s Památníkem Viktora Emanuela II. (symbol sjednocené Itálie), návštěva
Forum Romanum (centrum veřejného dění v antickém Římě), Colosseum (nejslavnější místo gladiátorských zápasů), fontána di Trevi, Španělské
schody, odjezd na ubytování.
3. den
Po snídani odjezd do papežského státu VATIKÁN - náměstí sv. Petra (jedno z nejkrásnějších
děl světové architektury), prohlídka baziliky sv.
Petra s výstupem do kupole s výhledem na celé

město, procházka kolem Andělského hradu
(Hadriánova mauzolea) k řece Tibeře - Andělský
most (2. stol.), odjezd do TIVOLI k prohlídce
Villy d’Este - památka UNESCO, vila i zahrady
jsou vrcholnou ukázkou italské renesanční architektury, návrat na ubytování.
4. den
Odjezd do FLORENCIE - kolébka renesance návštěva katedrály Santa Maria del Fiore, náměstí Piazza della Signoria - Palazzo Vecchio
s Michelangelovou sochou Davida, slavný most
Ponte Vecchio, osobní volno s možností návštěvy galerie Ufizzi (díla da Vinciho, Botticelliho,
Tiziana, Michelangela, Rembrandta), procházka
na Piazzale Michelangelo - vyhlídka na celé město, večer odjezd zpět do ČR.
5. den
V poledních hodinách návrat zpět na místo odjezdu.

6 990 Kč
Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu zahraničním autobusem (WC, klimatizace, DVD, teplý a studený bufet)
přistavení autobusu na školou určené místo (platí pro kolektivy min. 13 platících)
2x ubytování se snídaní (vícelůžkové pokoje)
služby průvodce
mapy, informační materiály a kvízy k navštíveným místům
1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů
zákonné pojištění proti úpadku CK
komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu
K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).
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