VEČNO MESTO RIM
ČAS POTOVANJA: 3 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1. dan: SLOVENIJA –ITALIJA - RIM
Odhod avtobusa prejšnji večer z dogovorjenega mesta in nočna vožnja po slovenskih in
italijanskih avtocestah mimo Benetk, Padove in Bologne do Rima. Jutranji prihod v Rim ter
panoramski ogled glavnih znamenitosti. Ogledali si bomo Kolosej, Forum Romanum,
Kapitol, Beneški trg. Vožnja do hotela in nastanitev. Strokovni ogled hotela. Večerja v hotelu
ter nočitev.
2.dan: RIM - VATIKAN
Po zajtrku si bomo ogledali najmanjšo neodvisno državo na svetu – Vatikan, dom papeža in
sedež osrednje oblasti rimokatoliške cerkve. Sprehodili se bomo po trgu Sv. Petra in si
ogledali baziliko, si pogledali Vatikanski muzej z zbirkami iz različnih umetnostnozgodovinskih obdobij in Sikstinsko kapelo, ki slovi po Michelangelovi stropni poslikavi.
Popoldne si bomo vzeli krajši čas za capuccino. Vrnitev v hotel, večerja in nočitev.
3. dan: RIM – SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo z javnim prevozom vrnili v center mesta ter si ogledali Španske stopnice
(prečudovito baročno stopnišče), Piazzo Navone, Fontano di Trevi, v katero morate vreči
kovanec, saj se boste le tako še kdaj vrnili v Rim. Popoldne se bomo odpravili proti domu,
kamor bomo prispeli v poznih večernih oz. zgodnjih jutranjih urah.

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 prevoz z modernim turističnim avtobusom na omenjeni relaciji,
 cestnine in parkirnine v Italiji ter stroški dveh voznikov,
 vstopna mesta za avtobus v Rimu (check point),
 2x polpenzion v hotelu 3* v Rimu oz. na ringu Rima v 1/3 in 1/4 sobah,










Turistična taksa
Vstopnine in stroški rezervacije, kjer je potrebno: Vatikanski muzeji in Sistinska
kapela, Kolosej, Forum Romanum,
ostali ogledi po programu,
Lokalni prevoz v času skupnih ogledov (metro ali bus),
1 x prosto mesto za spremljevalca na 15 prijavljenih učencev
Slovenskega vodnika ter njegovi stroški,
Osnovno nezgodno zavarovanje,
Organizacijo in izvedbo potovanja.

DOPLAČILA:
 Obvezno doplačilo: prijavnina 15 € na osebo,
 Enoposteljna soba – 25 €/noč,
 Katakombe 6 €,
 CORIS zavarovanje – 5,91 € (tj. skupinska premija po osebi - zavarovanje do 5dni, če se
za zavarovanje odloči najmanj 9 oseb),
 Zavarovanje rizika odpovedi – 11 €.

Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do zvišanja cene (če pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali
do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakona pravico do odpovedi potovanja (če se za potovanje ne prijavi vsaj
najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo potovanja). Cena potovanja je izračunana dne 20.05.2016 pri udeležbi najmanj- po tabeli.
Splošni pogoji so sestavni del tega programa.
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