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Program- és árajánlat
Róma, az örök város
2022. október 19-23. 


1. nap: Indulás Budapestről 00.30-kor, majd Pécsről 4.00-kor az uránvárosi Tesco Dechatlon felőli kis parkolójából. Egész napos utazás Rómába, rövid megállókkal. Este szállás elfoglalása.
2. nap: Vatikán: Vatikáni Múzeum, Sixtus-kápolna, Szent Péter-templom, a Michelangelo által készített Pieta, Pápasírok. – Róma: Angyalvár, a Róma legrégebbi épségben maradt épülete a Pantheon, Parlament, Piazza Colonna Marcus Aurelius oszlopával, Corso, Spanyol lépcső.
3. nap: Róma: San Pietro in Vincoli a Mózes szoborral, a város szimbólumának tekintett Colosseum, Nagy Konstantinusz diadalíve, Palatinusz domb, Forum Romanum, Császárfórumok Traianus oszlopával, Viktor Emánuel emlékmű, Kapotólium domb, Corso, Trevi kút, Spanyol lépcső.
4. nap: Róma: Lateráni Szent János-templom, Szent Lépcső, a város Északi kapuja a Porta del Popolo, Piazza del popolo, Corso, majd délután szabadprogram.
5. nap: Reggel indulás haza, s érkezés Pécsre a késő esti órákban, majd Budapestre. 
Utazás: légkondicionált autóbusszal
Étkezés: önellátó
Szállás: mobile home-okban, 2 fő/szoba elhelyezéssel
Ár: 92.800 Ft/fő (legalább 44 utas esetén), amely tartalmazza az utazást, szállást és a csoportvezetést.
Étkezési lehetőség: reggeli az apartman jellegű szálláson, ebéd a városban, vacsora a kemping éttermében, vagy szintén az apartman jellegű szálláson. Vásárlási lehetőség a 3 római napon van a belvárosban.
Az ár nem tartalmazza: a belépőjegyek árát, a római tömegközlekedést, az idegenfogalmi adót és az utasbiztosítást.
Belépőjegy + foglalási díjak + idegenforgalmi adó + római közlekedés díja (2020-as árak): 29 euro (utazás során fizetendő) + 50 euro (előre fizetendő) = összesen kb. 79 euro
Kérjük, jelezzék, hogy szeretnének-e a Colosseumba és a Forum Romanumra valamint a Vatikáni Múzeumba bemenni! Online jelentkezés esetén kérjük a "Egyéb kérés, kérdés:" sorba feltüntetni a belépési szándékokat, s a nem választ is kérjük megadni!
Mobile-home: Kis külön álló házak (apartmanok), ahol 1 hálószoba franciaággyal, 1 szoba 2 egyszemélyes ággyal, fürdőszoba WC-vel, illetve nappali konyha sarokkal felszerelve.
Törölközőt vinni kell! Konyhába mosogatószert és konyharuhát ajánlott vinni. 
Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie érvényes utasbiztosítással,
 melyet irodánknál meg lehet kötni!

