Gospa: Klavdija Simler, email: klavdija.simler@gmail.com, mobi: 041 592 656

Praznični dnevi v »Večnem mestu«
RIM in VATIKAN z ogledom jaslic 3 DNI
Predviden termin: 12. - 14. december
Program izleta:

1.DAN: ŠENTJUR PRI CELJU - RIM
Odhod avtobusa ob 4.00 uri z AP v Šentjurju pri Celju in nato iz Celja. Vožnja v Italijo, proti Rimu. Po prihodu v Rim v
zgodnjih popoldanskih urah, ogledi kulturnozgodovinskih znamenitosti Večnega mesta. Prvi in daljši postanek bo na trgu
Navona z vodnjakom Štirih rek, kjer boste lahko obiskali najlepši božični sejem v Rimu, se sprehodili med pisanimi
stojnicami, občudovali praznično okrašene fontane enega najlepših evropskih trgov, prisluhnili glasbi pouličnih muzikantov,
kupili darila za svoje najbližje in se posladkali s kulinaričnimi dobrotami. Nato se bomo sprehodili do Panteona ter
dalje do najbolj romantičnega vodnjaka Trevi, kamor boste lahko vrgli kovanec za srečo… Zvečer vožnja do hotela v
okolici, večerja in nočitev

2.DAN: RIM IN VATIKAN
Po zajtrku bomo najprej obiskali znamenito papeško državo Vatikan. Ogledali si bomo zunanjost cerkve sv. Petra in v
kolikor bo mogoče tudi notranjost z Michelangelovo Pieta. Po želji se bomo povzpeli na kupolo cerkve, od koder je krasen
razgled na Vatikan z vrtovi ter na panoramo Rima. Nato bomo obiskali v Vatikanu mednarodno razstavo jaslic z
naslovom »100 presepi« (100 jaslic), ki je tokrat drugič na ogled v vatikanskih prostorih, v dvorani sv. Pija X. na Ulici
sprave (Via della Conciliazione) nedaleč od Trga sv. Petra. Razstavljenih bo več kot 120 jaslic z vsega sveta: od
tradicionalnih izdelkov neapeljske jasličarske umetnosti do jaslic iz neobičajnih materialov, kot so korale ali
testenine, lepenka…Zagotovo nas bodo navdušile izredne jaslice slovenske predstavnice. Po ogledu bomo v zgodnjih
popoldanskih urah nadaljevali z ogledi kulturnozgodovinskih znamenitosti Večnega mesta, se sprehodili med pisanimi
stojnicami, dan pa zaključili na znamenitih Španskih stopnicah. Zvečer vožnja do hotela v okolici, večerja in nočitev.

3.DAN: RIM – ŠENTJUR PRI CELJU
Po zajtrku si bomo ogledali mogočni Kolosej, razgledni grič Kapitol, od
koder je najlepši možen pogled na Forum Romanum. Nekaj prostega
časa bomo imeli za kavo ali prigrizek, sprehod po praznično okrašenem
mestu, nato pa bo v zgodnjih popoldanskih urah sledila vožnja z vmesnimi
postanki, proti domu. V Slovenijo bomo prispeli v nočnih urah.

Cena vključuje: prevoz po programu, pristojbine in cestnine, 2x polpenzion (večerja in zajtrk) 3* v dvoposteljnih
sobah v hotelu 3* (okolica Rima), zunanje oglede po programu, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo ter
organizacijo izleta.

Cena: 199 EUR pri najmanj 45 udeležencih
Cena: 216 EUR pri najmanj 35 udeležencih
Cena za otroka do 12 let na dod. ležišču: 168 €.
Možna doplačila (ob prijavi): odpovedni riziko 11 EUR, nezgodno zavarovanje z asistenco v tujini 6,50
EUR/osebo, enoposteljna soba 25 EUR/noč.
Možna doplačila (vodniku na potovanju): vstopnine za posamezne muzeje 4-10 EUR, Vatikanski muzeji pribl.
22 EUR, Kolosej pribl. 16 EUR, kupola bazilike pribl. 10 EUR, ena vožnja z metrojem pribl. 3 EUR.
Obvezno doplačilo (na licu mesta): turistična taksa v hotelu pribl. 4 - 5 EUR/oseba/noč.
Opomba: v Rimu ogledi potekajo peš in z javnimi prevoznimi sredstvi.

Potovalni dokumenti: veljaven potni list ali osebna izkaznica.
Izlet bo potekal po dogovorjenem programu, zaporedje obiskov in ogledov znamenitosti se lahko
spremeni, kar pa ne bo vplivalo na vsebino programa.

Splošni pogoji so sestavni del programa in so na voljo na www.mm-turist.si
Izračun je narejen 19.8.2019 in upošteva udeležbo najmanj 45 oz. 35 oseb.

Najlepše vabljeni!
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