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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 V odpoledních hodinách odjezd z ČR směr Německo, Rakousko, Itálie. 
Jízda non-stop do Říma.

2. den - ráno příjezd do  Říma: zahájení dvoudenní prohlídky: Vatikánu /
náměstí a chrám Sv. Petra, výstup na kopuli - krásný výhled na Řím z výše 132 
metrů, dále prohlídka Vatikánských muzeí a Sixtinské kaple; Andělský hrad, 
krátké osobní volno. 
Ubytování v hotelu v okolí Říma.

3. 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.

4. den - po snídani odjezd do centra Říma - pokračování prohlídky: Pantheon, 
Fontana di Trevi, Španělské náměstí - prohlídka a posezení na Španělských 
schodech, Piazza Venezia, Památník sjednocení, Kapitolské náměstí 
a Kapitol, Forum Romanum, Koloseum a další památky. V podvečer krátké 
osobní volno v centru Říma. 
Odjezd domů.

5. den Příjezd do ČR v poledních hodinách.

Řím - Vatikán, chrám Sv. Petra, Koloseum, Neapol

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zájezdovým busem s WC a klimatizací, ubytování v hote-
lu v okolí Říma se snídaní, průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahra-
ničí a pojištění proti STORNU zájezdu

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

4 dny / 1 noc hotel 4.390 Kč

5 dnů / 2 noci hotel 5.590 Kč

6 dnů / 3 noci hotel 6.690 Kč

CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v EUR

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor. 
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Vatikán - náměstí sv. Petra

Vatikán - náměstí sv. Petra

Řím - Piazza del Popolo Řím - Piazza BarberiniŘím - Coloseum


