
Rím – geograficko-
poznávací zájazd

Termín: 12. - 17. 6. 2013

Miesto stretnutia účastníkov: Zimný štadión, Harmincova ul., 
Bratislava 

Čas pristavenia autobusu:  7:30   hod.

Pedagogický dozor: PhDr. Viera Lojová, Mgr. Tatiana
Zuskinová, Mgr. Mária Niková

Program zájazdu:

1. deň: 
8:00 odchod z Bratislavy. Smer Rakúsko, Slovinsko, Taliansko. 
Cestou zastávka v Miramare, kde si pozrieme hrad spojený s menom 
rakúskeho arcivojvodu  Maximiliána – bratom cisára Franza Jozefa I. 
Vstup podľa záujmu. Nie je v cene – cca 6,- Eur.
V letovisku Lido de Jesolo – zastávka na večeru.
Vo večerných hodinách ubytovanie v hoteli v Punta Sabbioni.

2. deň: 
Raňajky. Následne presun loďou do Benátok.  Prehliadka mesta so 
sprievodcom. Námestie a kostol Sv. Marka, vstup na vyhliadku cca 
2,- Eur, do Palla de Oro cca 4,- Eur, Zvonica cca 7,- Most Rialto 
a iné.. Možnosť návštevy susedných ostrovov Murano a Burano – 
sklárske alebo čipkárske dielne.  
Vo večerných hodinách cesta autobusom do Ríma. 



3. deň:
Príchod do Ríma.  Prehliadka Vatikánu,  nám. Sv. Petra, Baziliky 
Sv. Petra, Vatikánske múzea – vo vatikánskych palácoch je uložené 
ohromné množstvo historického a kultúrneho dedičstva. Nachádza sa 
tu mnoho veľkých i malých múzeí, ktoré dokumentujú vývoj 
pápežských zbierok a patronátov nad nimi, od doby renesancie. 
História Vatikánskych múzeí trvá už niekoľko storočí – začína 
pápežom Júliusom II. (1443 – 1513), ktorý po svojom zvolení v roku 
1503 zhromaždil zbierku sôch a vystavil ju na takzvanom Nádvorí 
sôch. Cena cca 8,- Eur. 
Možnosť výstupu na kupolu Baziliky Sv. Petra. Peši cca 4,- Eur. 
Cesta výťahom cca 7,-   Eur.
Alebo sa môžete pozrieť do krypty pod Bazilikou, kde je 
pochovaných viac ako sto pápežov. Najvýznamnejší je však hrob sv. 
Petra. Vstup voľný.
Podľa časových možností  návšteva Anjelského hradu, ktorý bol 
pôvodne postavený ako mauzóleum pre cisára Hadriana
a jeho rodinu. Od 10. storočia bol majetkom pápežov, ktorým slúžil 

ako väzenie a zároveň útočište pred možným nebezpečenstvom. 
V súčasnosti slúži ako múzeum. Vstup cca 8,- Eur.

4. deň: 
pešia prehliadka  mesta - Forum Romanum je
námestie, ktoré je obklopené zvyškami významných budov z 
obdobia antiky. Po stáročia bolo politickým centrom rímskej ríše.
Koloseum  - sú ruiny veľkého amfiteátra. Stojí na mieste umelého 
jazera. Pôvodne to bola najväčšia budova v Rímskej ríši. V súčasnosti 
sa z Kolosea zachovali iba asi 2/3 pôvodnej stavby, poškodenie 
zapríčinili zemetrasenia a rozkrádanie materiálu. Kapitol -je 
najvyšším a najznámejším zo všetkých siedmych pahorkov, na 
ktorých bol postavený staroveký Rím. Pôvodne na ňom bolo stredisko 
náboženského života. Pahorok tvoria dva kopce, medzi ktorými je v 
súčasnosti Kapitolské námestie. Trojánovo forum – je posledné, 
najväčšie a najkrajšie cisárske fórum v Ríme. 
Na tento deň sa pokúsime vybaviť voľné vstupy.
Večer voľný program.



5. deň:
Pešia prehliadka pokračuje návštevou Španielských schodov -  135 
schodov ku kostolu Trinità dei Monti postavených v 18. storočí, ktoré 
sú obľúbeným miestom stretávok Rimanov. Na schodoch sa často 
konajú modelingové prehliadky.  
Fontána Di Trevi je najznámejšia fontána v Ríme.
Jej najstaršia časť je pozostatkom  akvaduktu, ktorý dal postaviť 
vojvoda Agrippa v roku 19 pred Kr. Stalo sa zvykom, že 
návštevníci Ríma hádžu do fontány mince, aby sa na toto krásne 
miesto ešte raz vrátili.
Pantheon - je pôvodná antická stavba v Ríme. Nachádza sa na 
námestí Piazza della Rotonda a je jednou z najlepšie zachovaných a 
najfantastickejších stavebných pamiatok Ríma.
Námestia Navona je najkrásnejším a najrušnejším rímskym 
námestím, ktoré má tvar širokej elipsy a kopíruje pôdorys pôvodného 
štadiónu Circus Agonalis, ktorý tu kedysi stál. 
Vo večerných hodinách cesta autobusom smer Bratislava.

6. deň: 
Príchod do Bratislavy –  7:00 hod. Zimný štadión, Harmincova ul., 
Bratislava

V cene je zahrnuté:

Doprava luxusným autobusom
Sprievodca
3 x ubytovanie v hoteli
3 x raňajky
Poistenie

Informácie: Mgr. Niková, kabinet č. 95
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