Vaše nejlepší brána k poznání

ŘÍM - POMPEJE - VESUV
Antický svět
Úžasná lekce dějin k doplnění znalostí z období antiky
Termín: 13. - 17. 5. 2015
Cena : 5. 380,-Kč - posledních 10míst za 4.999,-Kč !!
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým klimatizovaným autobusem vybaveným WC, DVD a bufetem,
2x ubytování ve 3 až 4 lůžkových pokojích v chatičkách v borovém háji na okraji Říma v blízkosti
moře( každý pokoj má k dispozici WC, koupelnu a terasu pro venkovní posezení, lednici) 2x snídaně,
poplatky za vjezdy autobusu do měst, parkovné, připojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění CK
proti úpadku, průvodce - historika.
Fakultativně lze objednat: ½ pokoj( pouze u dospělých či dospělého a dítěte), večeře a bagety
Cena nezahrnuje vstupné. Přesná výše vstupného bude uvedena v pokynech na cestu cca měsíc před
odjezdem. Doporučená výše kapesného pro studenty cca 50€, dospělí cca 100 € a více .

Program:
1. den: odjezd z Brna ve 13. 00hod., noční přejezd Rakouskem s hygienickými přestávkami
2. den:ANTICKÝ ŘÍM: Celodenní prohlídka převážně antických památek – Koloseum, Forum
Romanum, Palatinum, Kapitol, Benátské náměstí, Národní památník krále Viktora Emanuela
II., Ústa pravdy, Marcellovo divadlo, Procházka podél řeky Tibery přes Tiberský ostrov.
Nocleh.
3. den: Celodenní výjezd do POMPEJÍ – prohlídka archeologického areálu tohoto antického města
zničeného r.79 n.l. výbuchem sopky Vesuv – neopakovatelný zážitek – procházka antickými ulicemi,
prohlídka interiérů domů, hospůdek, amfiteátru, divadel, paláců i nekropole. Výjezd na horu
VESUV a konečný výšlap ke kráteru sopky, úžasný pohled nejen do kráteru ale i výhled na
Neapolský záliv. Nocleh.
4.den: PAPEŽSKÝ ŘÍM – Po snídani odjezd do Říma – dopolední návštěva VATIKÁNU - Bazilika sv.
Petra, možnost výjezdu na kupoli baziliky, prohlídka Sixtinské kaple, Andělský hrad a most ,
Navonské náměstí - nejkrásnější náměstí v Římě, kde stával římský stadion , Pantheon –
vrcholné dílo římského antického umění, Fontana di Trevi – nejmonumentálnější barokní
fontána v Římě, Španělské schody – osobní volno. Ve večerních hodinách. Odjezd do ČR
5. den: Návrat domů v odpoledních hodinách.
Možnost návštěvy v Římě i Lateránské baziliky a Baziliky sv. Klementa, kde je pochován sv. Cyril.
Připravila:Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ 68117434

Uzávěrka přihlášek: 31.1.2015. S přihláškou se platí záloha ve výši 2.000,-Kč.
Doplatek ceny je nutno uhradit do 13.4.2015.
Stornovací podmínky: Do 31. 1. 2015 bez poplatku, od 1.2.2015 poplatek ve výši 2.000.-Kč, od 14.3. 2015
poplatek ve výši 80% ceny zájezdu, od 14.4.2015 poplatek ve výši 100% ceny zájezdu.
Exkurzi pro školu připravila cestovní kancelář PORTA OPTIMA, IČ 68117434. Cena může být navýšena v důsledku daňových
změn či nárůstu cen pohonných hmot a průjezdních poplatků.
 ----------------------------------------------------------------zde oddělit----------------------------------------------------------------- 
Přihláška
Závazně přihlašuji na exkurzi „ ŘÍM- POMPEJE- VESUV “ ve dnech 13. 5. - 17. 5. 2015
Studenta:……………………………………………………………………………………………………………………….
(Jméno, příjmení, třída, rodné číslo- nutné uvést pro pojištění, tel.číslo)
Datum: ……………………………
Byl(a) jsem seznámen(a) se stornovacími podmínkami.

Podpis: …………………….…………………
(zákonného zástupce studenta do 18 let)

