City Break Roma
Toate Locatiile, Italia

Descriere City Break Roma, Toate Locatiile, Italia
Ziua 1
01.11.2021: CLUJ NAPOCA - ROMA Intalnire pe aeroportul international din Cluj Napoca pentru imbarcare pe cu
destinatie Roma. Transfer privat de pe aeroportul Ciampino din sudul Romei, la hotel si dupa formalitatile de check in,
ne avantam pe strazile capitalei eterne pentru un prim contact cu orasul. Gasim pe seara o terasan unde sa servim
(optional) o masa de seara! (Recomandare: Serviti o portie de paste alla carbonara) Cazare hotel Magic Guest House
3* sau similar.
Ziua 2
02.11.2021: ROMA Dupa micul dejun incepem incursiunea noastra la Vatican. Vizitam Muzeele Vaticanului, pline de
comori materiale dar mai ales spirituale, care incanta sufletul si ochiul. Intram apoi in Bazilica Sf. Petru cu statuia
sfantului si admiram Pieta lui Michelangelo, coboram in subsolurile basilicii la mormintele papilor, apoi pe malul Tibrului
ne indreptam pe langa Castelul San Angelo (fosta resedinta papala) spre Piazza Navona, poate cea mai frumoasa
dintre pietele baroce ale Romei. Optional cina la terasele din apropierea pietei. Cazare la acelasi hotel Magic Guest
House 3* sau similar.
Ziua 3
03.11.2021: ROMA Dupa micul dejun incepem din nou plimbarea prin Roma, cu o oprire la Coloseum, trecand apoi pe
la Biserica Sfantul Petru in Lanturi, in care se afla opera neterminata a lui Michelangelo - Moise, si sub altar sunt tinute
lanturile in care a fost inlantuit Sf. Petru, pe la Columna lui Traian si Capitoliu, Fontana di Trevi si Piazza di Spagna.
Dupa amiaza San Giovanni in Laterano - episcopia Romei, in care sunt scarile pe care Isus le-a suit la palatal lui Irod in
Ierusalim. Timp liber pentru plimbare si cumparaturi, iar pe seara admiram impreuna panorama orasului de pe Terasa
Pincio de la Gradinile Villei Borghese. Cazare la acelasi hotel Magic Guest House 3* sau similar.
Ziua 4
04.11.2021: ROMA - TIVOLI Mic dejun. Azi alegem sa parasim Cetatea Eterna pentru cateva ore. Dupa o plimbare cu
trenul de cateva minute, ajungem la Tivoli si ne indreptam spre Villa d\ Este, o adevarata oaza de gradini suspendate
renascentiste, impanzite cu fantani arteziene si canale de irigatii, de departe remarcandu-se Fantana lui Neptun! A fost
de asemenea locul preferat de recreere a VIP-urilor Romane inca de pe vremea lui Cesar. Timp liber pentru masa de
pranz. Intoarcere la Roma, unde optional putem face un tur pietonal pe inserat care va cuprinde principalele obiective
si piete frumos luminate. (Recomandare: Serviti un Gelato Italiano autentic la Fontana di Trevi) Cazare la acelasi hotel
Magic Guest House 3* sau similar.
Ziua 5
05.11.2021: ROMA - CLUJ NAPOCA Dupa micul dejun, vizitam poate cea mai linistita si mai verde Basilica Papala din
Roma: Sf. Paul. La ora 13.30 ne indreptam spre aeroport pentru a ne imbarca pe zborul cu destinatia Cluj Napoca.

City Break Roma
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* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (26.01.2022 12:29)

Roma este un oras care abunda in obiective turistice si atractii. Acest lucru face din Roma o destinatie preferata de
turistii din lumea intreaga. Desi localnicii nu vad decat aglomeratia si imbulzeala din centrul Romei, turistii din toate
colturile lumii apreciaza multitudinea de obiective turistice intre care se disting forumurile si Coloseumul din Roma.
Obiective turistice, obiective culturale sau istorice se gasesc insa la tot pasul si cea mai buna modalitate de a explora
orasul este aceea de a il descoperi pe cont propriu, deoarece Roma este Cetatea Eterna, o citadela complexa care
ofera cate ceva pentru toata lumea.
Tariful Include:
- bilet avion Cluj Napoca - Roma - Cluj Napoca
- transfer privat aeroport - hotel - aeroport
- bagaj mic de mana, maxim 10 kg, dimensiuni 40x30x20 cm
- 4 nopti cazare cu mic dejun la hotel 3* in Roma
- insotitor grup

Tariful NU Include:
- intrarile la obiectivele turistice
- transportul public local in Roma
- asigurare storno si/sau medicala
- taxa de oras 4 euro/noapte/persoana - se achita in agentie la inscriere

Documente de calatorie si conditii de intrare:
-Autoritatile vamale isi rezerva dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricarei persoane care nu prezinta
suficienta incredere chiar daca aceasta a obtinut acordul pentru obtinerea vizei turistice. Agentia de turism nu poate fi
facuta raspunzatoare pentru astfel de situatii ce nu pot fi depistate anterior plecarii. Turistul isi asuma riscurile de a-i fi
refuzata intrarea si de aceea este obligat sa informeze agentia asupra oricarui incident petrecut vreodata in afara
granitelor Romaniei, precum si asupra oricarei tangente pe care o are cu statele in care are loc desfasurarea
programului.
-Minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasta sa iasa din tara: sa calatoreasca cu cel putin un
adult insotitor; sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat;
adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l
prezinte la frontiera).
-Pentru calatorie este necesar pasaportul, valabil 6 luni de la data intoarcerii in tara.
Pentru informatii complete accesati pagina: https://www.mae.ro

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (26.01.2022 12:29)

