ITINERÁR 2015
ASSISI - RÍM – VATIKÁN
(TALI007KE a TALI009KE)
ITINERÁR

Termín zájazdu: 22.10.-27.10.2015
Rámcový program zájazdu:
1.deň: štvrtok 22.10.2015
Odchod zo Slovenska, cesta cez Rakúsko do Talianska, nočná jazda s technicko - bezpečnostnými prestávkami cca každé 4 hod.
Kontakt na vodičov: Matúš Pangrác 0949 623525, Jozef Kaňuch 0944 211001
Cestou odporúčame upozorniť cestujúcich, aby využili prestávky na trase a zbalili si nutné veci na celý ďalší deň do príručnej
batožiny. Počas prestávky vodičov nebude možný prístup do busu.

2. deň: piatok 23.10. 2015
Ráno príchod do Assisi - Porciunkula, o 9:00 svätá omša v pútnickom kostole Santa Maria degli Angeli, následne prehliadka
Assisi (autobusbus má povinnú 9-hod. prestávku). Okolo 17:00 -17:30 hod. odchod na ubytovanie do Fiuggi Terme, ubytovanie
cca okolo 20:00 hod., večera a nocľah.
Odporúčame zbaliť si nutné veci na celý deň do príručnej batožiny. Počas prestávky vodičov nebude možný prístup do busu.
MÝTO DO ASSISI JE V CENE DOPRAVY za autobus, ktorý zabezpečila CK FIFO – firma More, a platia ho vodiči .
Ubytovanie v hoteloch:
Hotel Squarciarelli 3*, Via Vecchia Fiuggi, 150, 03014 Fiuggi Terme (FR), www.hotelsquarciarelli.com
Hotel Capri 3*, Via Armando Diaz, 532, 03014 Fiuggi (FR) Italia, www.hotelcapri.it
Voucher v prílohe.
Izby hotel Squarciarelli spolu 37 osôb: 14x double (dvojlôžkové), 3x triple (trojlôžkové)
Izby v hoteli Capri spolu 55 osôb: 20x double (dvojlôžkové), 5x triple (trojlôžkové).
Večeru objednáme na 20:30 hod., ak by skupina meškala, je potrebné zavolať do hotelov:
Hotel Squarciarelli: 0039 0775 515249
Hotel Capri: 0039 0775 515220
V hoteloch platí organizátor pobytovú taxu za všetkých vo výške 1,50 Eur/ osoba/ 3 nocľahy.

3. deň: sobota 24.10.2015
Raňajky, najneskôr o 7:00 odchod autobusom k stanici metra na okraji Ríma stanici (Metro Anagnina, výstup na zastávke S.
Giovanni), presun metrom, prehliadka Lateránskej baziliky, 10:00 - 10:30 slávenie svätej omše v chórovej kaplnke, následne
prehliadka katakomb. O 17:00 stretnutie skupiny pri Koloseu, o 18:30 začiatok krížovej cesty v Koloseu. Návrat na
ubytovanie, večera a nocľah.
Autobus zavezie skupinu na stanicu metra Anagnina. Odtiaľ sa skupina presúva metrom do centra.
Podľa programu skupiny odporúčame kúpiť celodenný lístok 6,- Eur/os. na metro a MHD.
Je možnosť aj 3-dňový za 16,50Eur (ale ak lístok niektorý účastník stratí, bude mu treba kúpiť nový. Ak nemá skupina
v pláne presúvať sa metrom, stači aj jednorázový 1,50/os. x 2 jazdy =3,- Eur.)

4. deň: nedeľa 25.10.2015
Raňajky, o 8:00 odchod autobusom do svätyne Božej lásky (Santuario del Divino Amore), o 12:00 svätá omša, predsedá S.EM.
CARD. ANTONIO MARIA VEGLIÒ prezident posvätnej kongregácie pre migrantov a itinerantov (suchý obed o 13:30). Popoludní
návšteva baziliky sv. Pavla za hradbami. Návrat na ubytovanie, večera a nocľah.
Autobus zavezie skupinu na stanicu metra Anagnina. Odtiaľ sa skupina presúva metrom do centra.
Večer pred návratom do hotela treba upozorniť cestujúcich, aby si zbalili veci na celý deň do príručnej batožiny, ktorú budú mať
so sebou v meste. Počas prestávky vodičov nebude možný prístup do busu.

5. deň: pondelok 26.10.2015
Raňajky, odovzdanie izieb, najneskôr o 7:30 hod. (je pondelok, budú zápchy na cestách) odchod autobusom k stanici metra
na okraji Ríma, stretnutie Rómov na námestí svätého Petra. O 11: 45 audiencia so svätým otcom Františkom v aule Pavla VI. Po
audiencii suchý obed
a prehliadka baziliky sv. Petra. O 15:00 – 15:30 svätá omša v bazilike sv. Petra pri oltári sv. Jozefa – je nevyhnutná presnosť.
Podvečer odchod domov (autobusbus má povinnú 9-hod. prestávku).
Počas prestávky vodičov nebude možný prístup do busu.
Autobus zavezie skupinu na stanicu metra Anagnina. Odtiaľ sa skupina presúva metrom do centra.

6. deň: utorok 27.10.2015
Príchod na Slovensko popoludní (Bratislava asi o 15:00), závisí od času odchodu z Ríma.

Stravovanie
3x polpenzia pozostávajúca z kontinentálnych raňajok (pečivo, chlieb, maslo, džem, med, káva, čaj, mlieko) a z večere
(jednotné menu). Nápoje k večeri nie sú zahrnuté v cene zájazdu a platia sa samostatne na mieste.
Ubytovanie
3x ubytovanie v hoteli*** v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom

Užitočné informácie
Zastupiteľský úrad Slovenska v Taliansku:
Ambasciata della Repubblica, Via dei Colli della Fernesina 144 Slovacca, 001 94 ROMA;
Tel.: 0039/0636715200, 0039/0636715201, fax: 0039/0636715265,
Mobil: 0039/338/5432071(Diplomatická služba v mimo pracovnom čase – núdzové volania),
e-mail: emb.roma@mzv.sk, web: www.mzv.sk/rim.

POHOTOVOSTNÉ ČÍSLO NA SLOVENSKU: 00421 908 486 259

Služby zahrnuté v programe a cene:
3x ubytovanie v hoteli 3*/4* v dvojlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom vo Fiuggi, 3x kontinentálne raňajky, 3x večera,
komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia storna, DPH.
Služby zahrnuté v programe a cene s autobusom FIFO:
doprava vrátane poplatkov a mýta do Ríma typ ZTL 2, mýto do Assisi,
3x ubytovanie v hoteli 3*/4* v dvojlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom vo Fiuggi, 3x kontinentálne raňajky, 3x večera,
komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia storna, DPH.
V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ:
POBYTOVÁ TAXA VO FIUGGI TERME =1,50 EUR/OSOBA.
NÁPOJE K VEČERI,
LÍSTOK NA METRO
VSTUPNÉ MÝTO DO RÍMA:
V CENE ZÁJAZDU JE KALKULOVANÉ MÝTO DO OKRAJOVÝCH ČASTÍ RÍMA. ODTIAĽ SA SKUPINA
PRESÚVA METROM.
V prípade, že skupina chce ísť do centra Ríma, platí klient vstupné mýto ZTL 1 v aktuálnej tarife od 144,- Eur/deň do
cca 300,- Eur /deň podľa termínu. Vyššie mýto sa platí v stredu, nedeľu, vo sviatok alebo počas audiencie.

