PRVOMAJSKI RIM
PROGRAM POTOVANJA:

1. DAN: MARIBOR - LJUBLJANA - RIM
Odhod avtobusa turistične kategorije iz različnih vstopnih postaj: LENART (avtobusna postaja) – 00.30, MARIBOR (nova avtobusna postaja peron 1-5) – 01.00, CELJE (avtobusna postaja) – 02.00, ŽALEC
(avtobusna postaja) – 02.20, LJUBLJANA (avtousna postaja peron
29) – 03.20. Vožnja s krašimi postaniki do Rima. Prihod v »Večno
mesto« v popoldanskih urah. Namestitev v hotelu. V poznih popoldanskih urah avtobusni ogled in večerni sprehod po centru. Proti doplačilu večerja v tipični italijanski restavraciji. Vrnitev v hotel. Nočitev.
2. DAN: RIM
Po zajtrku celodnevni ogledi (brez vstopnin za notranje oglede) nekaterih znamenitosti: Kolosej, rimski in cesarski forumi, Kapitol, Beneški trg, Beneška palača, Pantheon, trg Navona, ki je znan po fontani
posvečeni štirim rekam sveta, vodnjak Trevi, Španski trg s španskimi
stopnicami... Vrnitev v hotel. Nočitev.
3. DAN: RIM - VATIKAN
Po zajtrku obisk Vatikana. Obisk Vatikanskih muzejev (notanji ogledi proti doplačilu), kjer je na ogled kar 20.000 eksponatov (slike,
skulpture, zemljevidi in druge umetnine) in drugih znamenitosti. Med
najpomembnejše spada Sikstinska kapela in Raffaelove sobane. V
nadaljevanju ogled bazilike sv. Petra in sprehod po centralnem trgu.
Možnost nakupa spominkov. V večernih urah vrnitev v hotel. Nočitev.
4. DAN: RIM - SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja do skrivnostnega mesta Orvieto, ki se bohoti na
skali iz vulkanskega tufa in ponuja čudovit razgled. Sprehod po
slikovitih ulicah in ogled gotske katedrale Santa Maria Assunta iz leta
1290. Mesto, ki je pod zaščito Unesca imenujejo tudi »Zlati tulipan«.
Pred odhodom prosto za sprehod in nakup spominkov. Predvidoma
ob 12.00 uri odhod v smeri Sovenije. Prihod v slovenijo v nočnih urah.
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AVTOBUSNI PREVOZ + 3 x NOČITEV Z ZAJTRKOM + OGLEDI

Odh

VATIKAN

PAKETNA CENA 289 € VKLJUČUJE:

• prevoz z avtobusom turistične kategorije
(hd, klima, video, WC) z vključenimi parkirninami
in cestninami
• 3 x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v okolici
Rima (1/2 twc sobe) (1/2 TWC sobe)
• ogledi po programu brez vstopnin za notranje
oglede
• organizacijo, izvedbo in vodenje
potovanja

DOPLAČILA: Za enoposteljna soba 60 eur. Za kosilo oz. večerjo v tipični italijanski restavraciji cca 20 eur. Za ogled vatikanskih muzejev 25 eur po osebi, za vstopnine
(na kraju samem) cca 30 eur. Za posredovanje 18 eur na prijavnico (voucher).

RIM - KOLOSEJ

VATIKAN

ORVIETO

že za

289 eur

