Florencia, Rím
5 dní

Termín: celoročne 2019
Cena: 229€/ osoba
V cene: 2x ubytovanie, 2x raňajky, doprava, poistenie LN, technický sprievodca,
miestny sprievodca, poistenie insolventnosti CK, DPH
Cena nezahŕňa:
vstupné do historických objektov, galérií, múzeí
Cena platí pri 42 platiacich osobách, 3x ped. doprovod zdarma (okrem vstupov)
Nástupné miesta:
Humenné, Michalovce, Prešov + 2 €/osoba
Trebišov, Košice + 3 €/osoba
Program:
1. deň: Odchod v dopoludňajších hodinách, tranzit cez krajiny EÚ do Talianska.
2. deň: V ranných hodinách príchod do Florencie. Pešia prehliadka mesta: Bibliotéka
Nazionale, Kostol Santa Croce - ukrývajúci náhrobky talianskych osobností, akými
sú Michalengelo či Macchiavelli. Námestie Piazza delle Signoria, Palazzo Vecchio, Dóm Santa
Maria del Fiore je jedna z najväčších katedrál na svete. Mohutná stavba v gotickom slohu,
Campanile - 82 metrov vysoká zvonica, Kostol San Lorenzo (najstarší kostol vo Florencii),
Ponte Vecchio - Starý most, Palazzo Pitti - palác Pitiovcov, ktorý je jedným z najväčších
florentských palácov. Po prehliadke presun do Ríma, ubytovanie.
3. deň: Po raňajkách presun do centra mesta. Celodenná prehliadka mesta: Lateránska
bazilika, Piazza di Spagna - námestie so španielskymi schodmi a barokovou Fontánou
La Barcaccia, Fontána Di Trevi - „najkrajšia fontána v Ríme”, Piazza Colonna – námestie
so stĺpom Marca Aurelia, Panteón - chrám všetkých bohov, Piazza Navona - námestie s troma
fontánami, Piazza Venezia - pamätník Viktora Emanuela II., ktorý symbolizuje
znovuzjednotenie Talianska, Kapitol – najnižší a historicky najvýznamnejší vrch, Forum
Romanum – zrúcaniny antických chrámov a bazilík, Koloseum - svetoznámy amfiteáter.
Ubytovanie.
4. deň: Raňajky, odchod do Vatikánu. Prehliadka Námestia sv. Petra, Bazilika sv. Petra
s hrobkami pápežov, možnosť výstupu na kupolu alebo návšteva Vatikánskych múzeí,
ku ktorým patrí aj Sixtínska kaplnka. Voľný program, vo večerných hodinách odchod
na Slovensko.
5. deň: Návrat na Slovensko v dopoludňajších hodinách.
(program a časy jednotlivých vstupov sa môžu zmeniť podľa sprievodcov)
- výšku vstupov doplníme podľa odsúhlaseného programu

Cena platí do: 30.6.2019
CK EUROTOUR s.r.o Stropkov, Hlavná 52, 091 01 Stropkov
OR OS Prešov v odd. Sro vl. č. 14080/P
IČO: 36485144, IČ DPH: SK2020003249
mob: +421 915 841 764, www.ckeurotour.sk, eurotour@stonline.sk

