Exkurse ÚoU do Řím a 21. - 28.10. 2oL7
Sraz výletníkŮ je v sobotu 21. 10. v 10.00 v odletové hale terminálu 2 pražského letiště.
Odlétá se ve 12.05 linkou OK724lV, cestovní kód skupiny je KV2631. Zavazadlo můžemít
maximálně 23 kg na osobu, kabinové do 8 kg. Kompletní cestovní pojištění bylo provedeno
hromadně u pojiŠtbvny UNlQA pod č. 1360500057. Ubytování se snídaníje zařízeno v

hotelu Mariano (Piazza Manfredo Fanti 19,00185 Roma, www.hotelmariano.com),
pobytovou taxu je nutné doplatit až na místě (4 Euro na osobu a noc = 28 Euro celkem)!
Prosím, ověřte si všichni, zda máte ptatný cestovní doklad (pas nebo občanský průkaz).
Návrat z Říma zpět do Prahy bude v sobbtu 28. 1,o. v 16.40, let oK 725/Q.
Předběžný program
/ hodina denního odchodu z hotelu bude stanovend na místě dle situace
/ učínímevše pro to, ab bylo každý den počítáno s pauzou na oběd
sobota 21.10.
10h00 sraz na létišti
12hO5 - 14.00 let ČSn Praha - Řím, následně společná cesta vlakem do centra Říma
(předpokládaná cena cca 10 eur)
15h30-16h - přepokládaný příchod do hotelu, ubytování
16h30-19h - podvečerníprocházka v okolí hotelu
Santa Maria degli Angeli
Nádraží Termini
... a dalšípamótky dle situace a nálady

neděle 22.tO. - celodenní program v centru Říma
Sant'lvo alla Sapienza
Pantheon
Santa Maria Sopra Minerva
ll Gesu
S. Agnese in Agone
Santa Maria della Pace (kostel a nádvoří)
Piazza Navona - historie a sochařská výzdoba
palazzo Farnese
Andělský most a Andělský hrad
+ dalšípamátky po cestě

pondělí 23.LO.- Řim antický a raně křest|anský
Forum Romanum
Kapitol - historie, urbanismus, architektura
Colosseum a Domus Aurea
san clemente
santo stefano Rotondo
+ dalšípamátky po cestě

úterý 24.tO. - od vily Borghese na via F|aminia a Foro ttalico
Vila Borghese - historie a sbírky
Galleria Nazionale d'Arte Moderna
Vila Giulia
Sant'Andrea in Via Flaminia
Palazzetto dello sport (P. L. Nervi)
MAXX| (Zaha Hadid)
Foro ltalico

středa 25. 10. - od SM Maggiore přes Quirinal k Piazza del Popolo
santa pudenziana
santa prassede
Santa Maria Maggiore
Santa Maria della Vittora + kaple Cornaro (G. L. Bernini)
S. Susanna
san carlo alle Quatro Fontane
Sant'Andrea al Quirinale
Fontana diTrevi...
Collegio di Propaganda Fide a Sant'Andrea delle Fratte
Španělskéschody a Trinita dei Monti
Santa Maria del Popolo - náměstí a sakrálnístavby
Augustovo mausoleum a museum Ara Pacis (R. Meier)

čtvrtek 26. LO - Vatikán a Trastevere
Vatikánský palác a vatikánská musea
chrám sv. petra
Tempietto di San Pietro in Montorio
santa Maria in Trastevere
+ dalšípamátky v Trastevere a okolí

pátek 27. Lo. Via Appia / E.U.R.
Via Appia a katakomby
circus Maximus a palatin
Caracallovy lázně
E.U.R.
+

možnost: san paolo fuori le mura

Sobota 28.10. - návrat do Prahy
Dopoledne - volný program
Pravděpodobně ve 1.zh- sraz na nádraží ke společnécestě na letiště (bude upřesněno
předpokládaná cena cesty cca 10 eur)
14h45 - 15h3o - tet ČsR praha - Řím
Večerníprogram: individuálnítesknění po věčnémměstě.

-

