RIM - VEČNO MESTO
Vse poti vodijo v Rim, pravi stari rek, ki povzema veličino mesta Rima nekoč - v dobi rimskega imperija - in
danes kot središče katoliške cerkve, države Italije in svetovne zakladnice umetnosti. Tridnevni program
je sestavljen tako,da bomo lahko počasi in v miru videl in doživeli največje znamenitosti Rima - večnega
mesta. Sedaj pa na pot:

PROGRAM TRODNEVNEGA POTOVANJA:
1.in 2. DAN:
VATIKAN
Odhod avtobusa ob 22.00 uri in nočna vožnja čez mejni prehod Fernetiči mimo Benetk, Bologne in Firenc do Rima. Z avtobusom se bomo pripeljali v
neposredno bližino Vatikana in se sprehodili do trga bazilike sv. Petra. Cel dan se bomo zadržali ne enem mestu in se v celoti prilagodili terminu ogleda
vatikanske knjižnice, ki nam ga bodo namenili. Predvidoma bo to zgodaj popoldan, zato si bomo najprej ogledali papeške grobnice v kripti bazilike svetega
Petra (tudi papeža Janeza Pavla II. in sv. Petra). Ogledali si bomo tudi notranjost te bazilike: Sveta vrata, Michelangelov kip Pieta, kip apostola Petra in
Njegov grob, oltarni baldahin in oltar svetega sedeža v przbiteriju. Opoldan bomo imeli čas za odmor in okrepčilo.
Popoldanski čas bomo namenili ogledu vatikanske knjižnice. Pred odhodom v hotel bo še nekaj časa za ogled kupole bazilike
sv. Petra ali nakup spominkov. Vožnja do hotela na obrobju mesta, večerja in nočitev.
3. DAN:
ANTIČNI RIM IN SREDNJEVEŠKI TRGI IN FONTANE
Odhod iz hotela po zajtku ob 07.30. Z avtobusom se bomo pripeljali do postaje METRO-ja in se s podzemno železnico
pripeljali do Koloseja. Najprej si bomo ogledali baziliko sv. Klemena, pod njo v kripti cerkev iz 4. stoletja in grob sv. Cirila,
ter pod to cerkvijo najbolje ohranjen antični rimski tempelj Mitre. Sprehodili se bomo do Koloseja in Konstatinovega
slavoloka zmage. Z mestnim avtobusom se bomo odpeljali do Beneškega trga. Povzpeli se bomo na glavni rimski grič
Kapitelj, ki je bil upravno središče antičnega Rima. Tukaj si bomo vzeli čas in si ogledali Kapitolski muzej, v katerem
hranijo čudovito zbirko kipov iz obdobja antične Grčije in Rima. S ploščadi ob Kapitolu se bomo razgledali po ruševinah
rimskega foruma, slavoloka zmage in svete ceste. Popoldanske oglede bomo pričeli na Piazza dei Fiori (edini pravi živilski
trg v strogem centru mesta), kjer si bomo vzeli tudi čas za počitek in hitro kosilo. Nadaljevali bomo na trgu Navona,
KATEDRALA SV. PETRA
ustavili se bomo ob cerkvi sv. Neže in fontani štirih rek ter prisluhnili legendam trga. V neposredni bližini se nahaja najbolj
oghanjen antični tempelj Panteon z znamenito odprto kupolo. Na poti do fontane Trevi bomo videli Slonji obelisk,
Michelangelov kip Kristusa v cerkvi sv. Marije Minerve in baročno igro perspektive v cerkvi sv. Ignacija. Pot bomo nadaljevali do najznamenitejše fontane
na svetu - Fontana di Trevi, v katero bomo vrgli kovanec za srečno ponovno vrnitev v Rim in dan zaključili z ogledom Španskih stopnic - priljubljeno
zbirališče mladih. S podzemo železnicio se bomo vrnili do našega avtobusa in nato vožnja v hotel, večerja in nočitev.
4.DAN: KATAKOMBE IN BAZILIKA SV. PAVLA
Odhod po zajtrku ob 08.00 in vožnja do katakomb sv. Kalista. Gre za najbolj poznano in največje podzemno pokopališče revnih Rimljanov in kristjanov v
antičnem Rimu (več kot 20 km podzemnih rovov, v katerih je razporejenih več kot 500.000 grobov. Te katakombe so tudi grobnica prvih papežev in sv.
Cecilije. Po ogledu se bomo odpeljali še do bazilike sv. Pavla in si ogledali eno najlepših romanskih cerkva. Po krajšem počitku se bomo znova zbrali na
avtobusu in se napotili proti domu. Predviden prihod v Ljubljano po polnoči.

CENA: 199,00 €
Cena je kalkulirana za udeležbo 45 - 48 potnikov in vključuje: najsodobnejši avtobusni prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, vstopna
taksa za bus v Rimu, 2 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk) v odličnem hotelu 3 ***,
strošek osnovnega zavarovanja, vodiča in naše agenije.
Doplačilo za vstopnine !
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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