RIM, NEAPELJ, POMPEJI, SORRENTO,
AMALFI
ČAS POTOVANJA: 4 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1.dan: SLOVENIJA – ITALIJA
Odhod v večernih urah z dogovorjenega mesta, nočna vožnja po avtocesti mimo Postojne,
Fernetičev in nato po italijanskih avtocestah mimo Benetk, Padove in Bologne, Rima do
Neaplja.
2. dan: NEAPELJ – POMPEJI - SORRENTO (V)
Zjutraj si bomo najprej ogledali Neapelj in njegove znamenitosti. Obiskali bomo Arheološki
muzej, ki je eden najpomembnejših muzejev na svetu in hrani izkopanine iz Pompejev in
Herkulana. Nadaljevanje vožnje do Pompejev, kjer si bomo ogledali izkopanine starega
rimskega mesta, ki ga je leta 79 zasul vulkanski pepel. Nastanitev v hotelu v bližini
Sorrenta, večerja in nočitev.
3. dan: SORRENTO – AMALFI – RIM (Z,V)
Zajtrk in vožnja med pomarančnimi in oljčnimi nasadi proti čudoviti obali Positana in
Amalfi. Amalfi je staro zgodovinsko mesto in eden svetovno znanih kopaliških krajev. Ogled
glavnih mestnih znamenitosti. Nadaljevanje vožnje proti Rimu in nastanitev v hotelu na
obali. Sledi ogled znamenitosti v jedru mesta: španske stopnice, Fontana di Trevi, Pantheon,
Trg Navona. Med ogledi bomo imeli še nekaj prostega časa za individualne oglede ali manjše
nakupe. Večerja in nočitev.
4.dan: RIM IN VATIKAN (Z,V) - SLOVENIJA (Z)
Takoj po zajtrku sledi ogled papeške državice Vatikan, sprehod po trgu Sv. Petra ter ogled
cerkve in slovitih Vatikanskih muzejev. Ogled Rafaellove sobe in Sikstinske kapele in seveda
vseh neprecenljivih zakladov. Popoldne bomo nadaljevali z ogledi po programu: cerkev
Marije Snežne, Kolosej, Forum Romanum, Kapitol, Beneški trg,…. Sledi vožnja prosit domu
kamor bomo prispeli v poznih nočnih urah. .

CENA POTOVANJA: Prosimo vas, da nas kontaktirate za ceno, ki vam jo izračunamo glede
na želeno število potnikov, vključenih storitev, kategorijo hotela in termin potovanja.
CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 prevoz z modernim turističnim avtobusom na omenjeni relaciji,
 cestnine in parkirnine v Italiji,
 hotelsko-gostinske storitve po programu (1 x polpenzion v hotelu 3* v Rimu in 1 x 3 * v
bližini Sorrenta),
 ogledi po programu z vstopninami v Vatikanske muzeje, Pompeje, Arheološki muzej v
Neaplju,
 lokalni vodiči po potrebi,
 osnovno nezgodno zavarovanje,
 vodstvo,
 organizacijo in izvedbo potovanja.
MOŽNA DOPLAČILA:
 enoposteljna soba,
 zavarovanje rizika odpovedi,
 zavarovanje CORIS,
 vstopnine za posamezne muzeje, vile, ki niso vključene v program
 po želji kosilo na poti nazaj.
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