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c e s t o v n í  k a n c e l á ř

Moskevská 28, 460 01 Liberec 1, tel.: 800 138 241, fax: 485 102 863, e-mail: liberec@kristof-jazyky.cz, info@mojeanglie.cz

Pro milovníky antických krás, architektonických památek, 
dobrého jídla a zábavy.

Program:
1. den Ve večerních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Rakousko.

2. den Ráno příjezd do Florencie – (UNESCO) - toskánská metropole nazývaná 
kolébka renesance a  město Michelangela a  Medicejských. Pěší procházka 
přes Ponte Vecchio – slavný Most zlatníků ke Starému paláci na centrálním 
náměstí Signoria, radnici připomínající hrad s  94 m vysokou věží. Náměstí 
je ozdobeno i  sochou Davida a  Neptunovou fontánou. Dále pokračování 
k  Dómu Santa Maria del Fiore a  Baptisteriu – jedinečným stavbám 
obkládaným mnohobarevným mramorem. Individuálně možnost prohlídky 
slavné galerie U�  zi se sbírkami rodu Medici nebo prohlídka dalších památek 
dle časových možností. Ubytování v hotelu v okolí Říma.

3. den Po snídani odjezd do Říma - prohlídka Forum Romanum – nejstarší 
místo v Římě – prohlídka pozůstatků staveb (chrámů, vítězných oblouků, …), 
Koloseum – nejznámější symbol Říma, starověké závodiště Circus Maximus 
a další památky. Piazza di Spagna - Španělské náměstí - prohlídka a posezení 
na  Španělských schodech, Fontana di Trevi, Piazza Venezia, Památník 
Viktora Emanuela II. – symbol sjednocené Itálie, Kapitol a  Kapitolské 
náměstí, odkud je překrásný výhled na  město. V  podvečer krátké osobní 
volno v centru Říma. Ubytování v hotelu v okolí Říma. 

4. den Brzy ráno po snídani odjezd do Neapole - původně řecké osady, dnes 
metropole Kampánie, sídla univerzity a arcibiskupa - Castel Nuovo, někdejší 
rezidence neapolských králů, Palazzo Reale, divadlo San Carlo, jedno 
z největších evropských divadel. V případě času odpoledne návštěva Pompejí 
- vykopávek antického města na  úpatí Vesuvu. Večerní návrat na  ubytování 
do hotelu.

5. den Řím - pokračování prohlídky - Vatikán – nejmenší stát světa, sídlo hlavy 
katolické církve, náměstí a  Bazilika Sv. Petra – jeden z  největších kostelů 
na  světě, výstup na  kupoli - krásný výhled na  Řím z  výše 132 m, Andělský 
hrad, Andělský most vyzdobený sochami andělů, Piazza Navona – krásné 
barokní náměstí se třemi fontánami, mnoha kavárničkami a pouličními umělci, 
Pantheon – starověký chrám, jeden z nejvýznamnějších a nejzachovalejších 
antických chrámů vůbec, v  případě zájmu návštěva Vatikánských muzeí 
a Sixtinské kaple, krátké osobní volno. Odjezd domů. 

6. den Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Ubytování včetně polopenze
(3chodová italská večeře 

a bohaté snídaně formou bufetu)

Itálie - Řím, Vatikán, Neapol, Florencie

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zájezdovým busem s WC a klimatizací, ubytování v hote-
lu v okolí Říma s polopenzí, průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v za-
hraničí a pojištění proti STORNU zájezdu

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena od

4 dny / 1 noc hotel 4.890 Kč

5 dnů / 2 noci hotel 6.790 Kč

6 dnů / 3 noci hotel 8.190 Kč

CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v EUR

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 3x pedagogický dozor. 
Sleva až 500 Kč  / osoba, viz katalog strana 54.

Vatikán - náměstí sv. Petra

Forum Romanum

Florencie - Ponte VecchioŘím - Koloseum


