
  

Termín: 2022/2023                Číslo zájezdu: 4505                               Cena: 7 300 Kč 
 

ŘÍM - ZA CÉZAREM A PAPEŽEM 
 

1. DEN: ODJEZD Z ČR 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy kolem poledne. Autobusem pojedeme do Itálie a zastavovat budeme jen na 
protažení a toalety. 

 

2. DEN: ŘÍM - VATIKÁNSKÁ MUZEA, SIXTINSKÁ KAPLE 

V ranních hodinách přijedeme do hlavního města Itálie, do Říma. Metrem přejedeme do centra Říma a navštívíme 
papežský stát Vatikán. Společně si prohlédneme složitý komplex Vatikánských muzeí včetně Sixtinské kaple. Podíváme 
se také na světoznámé náměstí Piazza San Pietro připomínající svým sloupovím otevřenou náruč Ježíše Krista a 
navštívíme chrám Basilica di San Pietro in Vaticano, kde budeme mít možnost vystoupat na kopuli baziliky a 
prohlédnout si Vatikán a Řím z výšky. Odpoledne nás čeká procházka k řece Tibeře a pevnosti Castel Sant'Angelo 
(Andělský hrad), která byla původně vybudovaná římským císařem Hadriánem jako rodinné mauzoleum. V podvečer 
odjedeme na ubytování. 

 

3. DEN: TIVOLI, HADRIÁNOVA VILA, CASTEL GANDOLFO 

Po snídani odjedeme do města Tivoli, které dříve bylo populárním letoviskem Římanů, letním sídlem mnoha císařů a 
nyní patří mezi památky UNESCO. Město je půvabně rozložené v krásné přírodě na kopci východně od Říma. 
Prohlédneme si honosnou rezidenci Villa d´Este a její překrásné terasovité zahrady s nepřeberným množstvím 
vodotrysků, fontán a půvabných zákoutí. Poté přejedeme ke gigantickému komplexu Hadriánovy vily, který sloužil 
jako separované město pro římskou smetánku toužící po venkovské idyle a úniku z přelidněného Říma. Na závěr dne 
nás čeká procházka v pitoreskním městečku Castel Gandolfo (papežovo letní sídlo) s výhledy na rozlehlé jezero Lago 
Albano. Večer odjedeme zpět na ubytování. 

 

4. DEN: ŘÍM - KOLOSEUM, FORUM ROMANUM, KAPITOL, FONTANA DI TREVI 

Po snídani budeme pokračovat v prohlídce Říma. Prohlédneme si nejvýznamnější památky - nenápadný kostel San 
Pietro in Vincoli uchovávající sochu Mojžíše od Michelangela či řetězy, kterými byl údajně spoután svatý Petr v 
jeruzalémském žaláři, největší amfiteátr Římské říše Koloseum, centrum politického dění Forum Romanum, symbol 
moci starověkého Říma Kapitol, památník Vittorio Emanuele II, kostel Santa Maria sopra Minerva, jeden 
z nejvýznamnějších římských svatostánků Pantheon, náměstí Piazza Navona, křišťálovou hladinu kašny Fontana di 
Trevi, Španělské schody na náměstí Piazza di Spagna a další. V podvečer budeme mít volný čas na nákup suvenýrů.  Ve 
večerních hodinách odjedeme z Říma zpět do České republiky. 

 

5. DEN: NÁVRAT DO ČR 

V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v odpoledních hodinách. 
 

V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autokarem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej nápojů  
- 2x ubytování se snídaní ve 3* hotelu ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích se soc. příslušenstvím 
- pobytová taxa  
- služby průvodce po celou dobu zájezdu 
- mobilní aplikace plná praktických informací a zábavy pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna  
 

V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů, jízda metrem a příměstským vlakem: cca 40 - 45 EUR pro studenty do 18 let  
 

Poznámka: 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
 

Upozornění:  

S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do 
jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). Nesplnění těchto podmínek bohužel není možné uznat 
jako důvod pro bezplatné odhlášení ze zájezdu. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před 
zájezdem takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 


