
 

 

              

Řím + Vatikán + výlet do Pompejí  

a na sopku Vesuv 

16.10. – 20.10.2020 

Letecky z Prahy s českým průvodcem 
 

Stručný program: 

• Španělské schody, fontána di Trevi 
• Jedna z nejlépe zachovalých antických památek ve městě Pantheon na nejznámější 

římské náměstí Piazza Navona s proslavenou Berniniho fontánou Čtyř řek. 
• Augustovo mauzoleum na Piazza del Popolo, 
• San Giovanni in Laterano – jedna ze čtyř exteritoriálních bazilik městského státu 

Vatikán, v jehož blízkosti se nachází i slavné Svaté schody. 
• kostel San Clemente 
• Koloseum největší antický amfiteátr 
• archeologický areál Fora Romana a Palatinu.  
• Novodobý památníku krále Viktora Emanuela II. 

• Fakultativní výlet do Pompejí a na sopku Vesuv 
• Nejmenší stát na světě Vatikán 
• Bazilika Svatého Petra, Vatikánská muzea se Sixtinskou kaplí 
• Andělský hrad – někdejšího papežský úkryt 
• Nejznámější antické koňské závodiště Circo Massimo, zastavíme se u kostela Santa 

Maria in Cosmedin, u kterého se nachází proslulá „ústa pravdy" 

      původní cena 17.990 Kč      

cena po slevě 13.990 Kč 

Cena zahrnuje: Letenku Praha - Řím - Praha, 1x velké kabinové zavazadlo/os. dle podmínek dané letecké 

společnosti, transfer letiště - hotel - letiště, 4 x ubytování v hotelu 2 - 3* s příslušenstvím,  snídaně, český 
průvodce po celou dobu zájezdu, povinné pojištění CK a povinný poplatek do Garančního fondu. 

Cena nezahrnuje: Příplatek za jednolůžkový pokoj 4 500 Kč/pobyt, pobytová taxa (cca 4 eura/osoba/noc), 

cestovní pojištění včetně storna zájezdu 180 Kč/osoba/pobyt a 125 Kč/dítě do 15 let/pobyt, fakultativní výlet do 
Pompejí a Vesuv 2300 Kč, jízdné hromadnou dopravou (cca 1,5 euro/jízda), individuální vstupné do památek. 

Předběžné ceny vstupného: Koloseum cca 18 euro/dospělý, Vatikánská muzea včetně Sixtinské kaple cca 21 
euro/dospělý, Pompeje 15 euro/dospělý, Vesuv cca 10 euro/dospělý; vvbrané vstupné bude zajištěno dle 
aktuálních možností pro zájemce dopředu bez front na místě – CK bude zájemce informovat o možnostech.  

Změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě a během výletů vyhrazena. 
Časy letů určuje letecká společnost a mohou se měnit. 

Reklamní leták – Kompletní informace na www.grandtravel.cz 

Grand Travel, s.r.o. tel.: 517371868,517330490  
www.grandtravel.cz, info@grandtravel.cz 

http://www.grandtravel.cz/

