RIM, NEAPELJ, VEZUV, POMPEJI
Naša zahodna soseda je polna presenečenj. Njihova bogata zgodovina je puščala
trajne dokaze o številnih kulturah in njihovih ljudstvih. Rim kot "zibelka" krščanstva pa
ima brez dvoma največ spomenikov pretekle zgodovine in vsaj nekaj jih boste spoznali z
nami na tem izletu. Del izleta bomo namenili tudi Neaplju in vulkanu Vezuv in tako
spoznali žalostno zgodovino mesta Pompeji, ki je bilo pokopano v pepel.Zadnji dan pa
bomo namenili obisku Vatikana in znamenite Sikstinske kapele, ter tako zaokrožili
spoznavanje krščanstva v celoto.Izlet torej za ljubitelje Italije in njene bogate
zgodovine.

RIM-AMFITEATER

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 22.00 uri. Vožnja z krajšimi postanki mimo Benetk in Firenc
2. DAN:
prihod v RIM v dopoldanskih urah in po kratki osvežitvi takoj začetek ogledov: FORUM ROMANUM, KOLOSEJ, KAPITOL, BENEŠKI TRG,
CERKEV SV. PETRA V VERIGAH, (premik z metrojem) ŠPANSKE STOPNICE, PANTEON in FONTANA TREVI. V zgodnjih večernih urah
vožnja do mesta Fiuggi, namestitev v hotel 3*, večerja in nočitev
3. DAN:
Po zajtrku vožnja do NEAPLJA, kratek postanek za ogled in nato nadaljevanje do POMPEJEV, ki ima verjetno eno najbolj žalostnih zgodb
zgodovine. Ogled tudi znamenitega vulkana VEZUV, nato pa povratek v hotel, večerja in nočitev.
4. DAN:
Po zajtrku nadaljevanje ogledov Rima. Dopoldne bomo namenili obisku VATIKANA, BAZILIKE SV. PETRA in ANGELSKEGA GRADU. Popoldne
slovo od Rima in povratek proti domu, kamor bomo prispeli v poznih nočnih urah.

BAZILIKA SV. PETRA

RIM - ANGELSKI GRAD

TRG SV. PETRA

CENA:
249,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
269,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
289,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
POMPEJI

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV,
DDV, 2 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk v hotelu 3* v dvo in tro posteljnih sobah - tuš, WC), stroške vodenja in agencije,
DOPLAČILA za vstopnine v Pompeje, NP Vezuv, in Neapeljski muzej.
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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