CESTY ZA POZNÁNÍM, UMĚNÍM A PŘÍRODOU
kancelář: Šternberkova 10, 170 00 Praha 7 - Holešovice
telefon/fax: +420 220 806 965, telefon/zázn. +420 266 710 104
____________________________ _________e-mail:geops@geops.cz________________http://www.geops.cz

630/17 TOSKÁNSKO, UMBRIE A ŘÍM, POKLADY HISTORIE A UMĚNÍ
Řím je kolébkou západoevropské civilizace a křesťanství, Florencie dala světu
renesanci. Srovnáte si dvě kultlturní centra evropské historie, malířství, sochařství a architektury. Navíc
poznáte i dvě krásná města kraje Umbrie – Perugii a tajuplné Orvieto. Navštívíte největší italské
galerie – Uffizi ve Florencii a Vatikánská muzea.

u

Termín : 17.10. – 22.10.2017
Program :
1. den: odjezd v 17 hodin, přejezd do Itálie
2. den: celodenní FLORENCIE (UNESCO), toskánská metropole a město Michelangela a rodu Medicejských,
prohlídka s místním průvodcem, Santa Maria Novella, Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Michelangelův
David, Bargello, Santa Croce, Ponte Vecchio, Piazza Duomo, dóm, Giottova kampanila a baptistérium, galerie Pitti,
kostel San Lorenzo, kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, návštěva galerie Uffizi, tržnice, kouzlo ulic,
cesta toskánskou krajinou na ubytování
3. den: středověká města a Etruskové: PERUGIA, hlavní město kraje Umbrie, historické jádro plné památek,
katedrála, Palazzo dei Priori s galerií, krásná Fontana Maggiore ze 13. století (otec a syn Pisanové), středověké
uličky a průchody, v tomto termínu je v Perugii mezinárodní festival čokolády Eurochocolat, bohatá nabídka
čokolády v různých podobách, potěšení pro chuťové buňky, ORVIETO, etruské město na tufovém ostrohu s
honosnou katedrálou, etruskou nekropolí a pověstnou studnou, možnost návštěvy Etruského muzea, večer dojezd
na ubytování u Říma
4. den: památky ŘÍMA, Kapitol a starověké památky, Koloseum a Forum Romanum (rezervace předem),
Marcellovo divadlo, židovská čtvrť, náměstí Piazza Bocca della Verita s antickými chrámy a kostelem Santa Maria
in Cosmedin, San Pietro in Vincoli s Michelangelovým Mojžíšem, nádherné renesanční paláce, přejezd do OSTIE
a prohlídka areálu římského přístavu Ostia Antica, ubytování
5. den: ŘÍM a Vatikán: Andělský hrad, chrám sv. Petra s Berniniho baldachýnem a Michelangelovou
Pietou, návštěva Vatikánská muzea se vzácnými sbírkami, etruské umění, antika, klenoty malířství, sochařství a
architektury, Sixtinská kaple, atmosféra uliček, romantické náměstí Campo dei Fiori a Piazza Navona se slavnými
fontánami, (bazilika Santa Maria Maggiore), antický Pantheon, Fontána di Trevi, Španělské schody, zahrady
Borghese, Pizza Popolo, rozloučení s Římem, večer odjezd
6. den: návrat do Prahy odpoledne
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a příp. aktuálním otvíracím dobám.
Základní cena 7.790 Kč při min. 44 platících osobách/ 8.290 Kč při min. 35 platících osobách zahrnuje
dopravu autobusem, 3x hotel (2lůž. pokoje s příslušenstvím) s polopenzí, průvodce, pojištění CK. Cena je
kalkulovaná s ohledem na skupinovou slevu.
Základní cena nezahrnuje komplexní pojištění, místní dopravu, místního průvodce po Florencii, příp. pobytové
taxy, vstupné, fakult. služby a vše, co není zahrnuté v odstavci Cena zahrnuje.
Příplatek 1170 Kč /os.za balíček na vstupné pro studenty na základě seznamu (je podmínkou, ceny od 18
let jsou jinak vyšší):

vstup do galerie Uffizi 300 Kč včetně rezervačního poplatku, průvodce po Florencii + vlak do centra 280 Kč,
Vatikánská muzea 180 Kč včetně rezervačního poplatku, Koloseum, Forum Romanum a Palatin + Ostia Antica 350
Kč včetně rezervačního poplatku, lanovka v Orvietu 60 Kč.
Příplatek 168 Kč za komplexní léčebné pojištění včetně léčebných výloh a storna.
Doporučené kapesné na další vstupy a ev. dopravu po Římě cca 25 €, celkově cca 60 €.
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