RIM in FIRENCE
RIM je brez dvoma zibelka krščanstva in zaradi tega spada ogled tega mesta na prvo mesto ljubiteljev
umetnosti in zgodovine. Na vsakem koraku ostanki pretekle zgodovine v stiku s sodobnim časom.
Etruščani, Rimljani in seveda kasnejši razvoj Rima kot takega vas bodo zagotovo prevzeli.
FIRENCE pa si bomo ogledali zadnji dan potovanja in tako spoznali to izjemno mesto renesanse, mesto
galerij, številnih palač in cerkva.
Naporni dnevi so pred vami, pa vendar upamo na potrpežljivost in obilico kondicije, saj vas čaka obleganje
z zgodovino na vsakem koraku.

RIM

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:

1. DAN in 2. DAN.:
Odhod sodobnega avtobusa ob 21.00 uri. Vožnja po AC mimo Benetk in Firenc do RIMA. Naš prihod je predviden v zgodnjih jutranjih urah. Po krajšem
postanku za osvežitev bomo začeli z ogledi: AMFITEATER,KONSTANTINOV SLAVOLOK, FORUM ROMANUM, PALATIN, KAPITOL, BENEŠKI TRG,
PALAČA VITORIO EMANUELE, popoldanski del dneva pa: VODNJAK TREVI, PANTEON in TRG NAVONA. Namestitev v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN .:
Po zajtrku se bomo odpeljali z metrojem do VATIKANA. Prvi ogledi tega dne so namenjeni ogledom muzejev, popoldanski del dneva pa : BAZILIKA SV.
PETRA, ANGELSKI GRAD IN MOST, nekaj časa boste prosti vmes tudi za kosilo, nato pa z metrojem do avtobusa.Ob 15.00 bomo zapustili mesto, sledi
vožnja z avtobusom do FIRENC. Namestitev v hotel, večerja in nočitev.
4. DAN:
Po zajtrku se bomo odpravili v mesto na oglede: STARI MOST na reki Arno, GALERIJA UFFIZI, GOSPOSKI TRG, CERKEV SV. KRIŽA (tu so pokopani
najpomembnejši meščani - brez vstopnine), STOLNICA in KRSTILNICA. Nekaj časa prosto tudi za okrepčilo in samostojne oglede, ob 15.00 uri pa odhod
proti domu kjer bomo ob 23.00 uri.

RIM - ANGELSKI GRAD IN MOST

RIM - VODNJAK TREVI

RIM - BAZILIKA SVETEGA PETRA

CENA:
229,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
239,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
259,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

FIRENCE

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja,
DDV, 2 x večerja, nočitev in zajtrk v hotelih 3* (v dvoposteljnih sobah tuš, WC), stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine in ostale storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
PRIPOROČAMO sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi potovanja.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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