Vaše nejlepší brána k poznání

ŘÍM - POMPEJE - VESUV- OSTIA

Antický svět
Úžasný návrat do období antiky
Termín: 28.4. - 3. 5. 2020
Cena : 7.750,-Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým klimatizovaným autobusem vybaveným WC, DVD a bufetem, 3x ubytování
v mobilhomech v kempu v borovém háji na okraji Říma v letovisku Ostia v blízkosti moře (dvoulůžkové pokoje,
WC, koupelna, obývací část s vybavenou kuchyňkou,lednice,, sporák a rychlovarná konev, terasa pro venkovní
posezení, lednice), 3x snídani, parkovné, připojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění CK proti úpadku,
průvodce - historika.
Cena nezahrnuje vstupné, vjezdy do měst a pobytovou taxu.. Přesná výše vstupného bude uvedena v pokynech na
cestu cca měsíc před odjezdem. Doporučená výše kapesného pro studenty cca 50€, dospělí cca 100 € a více. Studenti z
EU do 19 let věku mají vstup ZDARMA do státních muzeí.

Program:
1. den: odjezd ve 13. 00hod., noční přejezd Rakouskem s hygienickými přestávkami.
2. den: ANTICKÝ ŘÍM: Celodenní prohlídka převážně antických památek – Koloseum, Forum Romanum,
Palatinum, Kapitol, Benátské náměstí, Národní památník krále Viktora Emanuela II., Ústa pravdy,
Marcellovo divadlo, Lateránská baziliky a Baziliky sv. Klementa, kde je pochován sv. Cyril. Nocleh.
3. den: Celodenní výjezd do POMPEJÍ – prohlídka archeologického areálu tohoto antického města zničeného r. 79
n.l. výbuchem sopky Vesuv – neopakovatelný zážitek – procházka antickými ulicemi, prohlídka interiérů
domů, hospůdek, amfiteátru, divadel, paláců i nekropole. Nocleh.
4. den: Celodenní pobyt v přímořském letovisku OSTIA - dopoledne návštěva věhlasného archeologického
areálu OSTIA ANTICA - vykopávky připomínají dobu, kdy toto město bylo rušným antickým římským
přístavem a centrem obchodu z dob císařství, odpoledne relaxace u moře.
5. den: PAPEŽSKÝ ŘÍM – po snídani odjezd do Říma – dopolední návštěva VATIKÁNU - Bazilika sv. Petra,
Andělský hrad a most, Navonské náměstí - nejkrásnější náměstí v Římě, kde stával římský stadion,
Pantheon – vrcholné dílo římského antického umění, Fontana di Trevi – nejmonumentálnější barokní
fontána v Římě, Španělské schody – osobní volno. Ve večerních hodinách. Odjezd do ČR.
6. den: Návrat domů v odpoledních hodinách.
Připravila cestovní kancelář PORTA OPTIMA, IČ 68117434.

