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Róma, az örök város
2021. október 20-24. 
 
1. nap: Budapest – Pécs: Gyülekező 14.45-től a Decatlon parkolóban, majd indulás 15.00-kor Rómába. Éjszaka a buszon.
2. nap: Érkezés a reggeli órában Rómába. Vatikán a Vatikáni Múzeum, a Sixtusi kápolnával, a Szent Péter templommal, a Michelangelo által készített Pieta, Pápasírok, majd újra Rómában az Angyalvár, a Róma legrégebbi épségben maradt épülete a Pantheon, Parlament, Piazza Colonna Marcus Aurelius oszlopával, Corso, Spanyol lépcső. Szállás elfoglalása.
3. nap: 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: Vatikánon kívüli vatikáni területen a Lateráni Szent János Templom, Szent Lépcső, a város Északi kapuja a Porta del Popolo, Piazza d el popolo, Corso, majd délután szabadprogram. 
5. nap: Délutáni órában érkezés Pécsre.

A programok sorrendje a Colosseum és a Vatikán meglátogatására kapott időpontok miatt változhat.
Utazás: légkondicionált autóbusszal
Étkezés: önellátó
Szállás: mobile home-okban, 2 fő/szoba elhelyezéssel
Előfoglalási akció 2021. január 31-ig: 
Ár: 68.500 Ft/fő, amely tartalmazza az utazást, szállást, csoportvezetést.
1 ágyas felár: 10.000 Ft/fő
Az ár nem tartalmazza a belépőjegyek árát, az idegenfogalmi adót és az utasbiztosítást!

Mobile-home: Kis külön álló házak (apartmanok), ahol 1 hálószoba francia ággyal, 1 szoba 2 egyszemélyes ággyal, fürdőszoba WC-vel, illetve nappali konyha sarokkal felszerelve.
Konyhába mosogatószert és konyharuhát ajánlott vinni.

Belépőjegy + idegenforgalmi adó + római közlekedés díja: 25 euro (utazás során fizetendő) + 45 euro (előre fizetendő) = összesen 70 euro (2020-as árak)
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.
Colosseum/Forum Romanum kombináltjegy árát és a Vatikán díját, kérjük befizetni irodánkba: melynek díja 18+27 euro = 45 euro
Biztosítás: utasbiztosítás köthető irodánkban, akár csoportos kedvezménnyel is.
Utasbiztosítás megkötése kötelező!  Vagy nyilatkozat kitöltésével igazolni kell, hogy az utazás idejére rendelkezik érvényes utasbiztosítással!

