
 

 

RIMSKI ČASOVNI STROJ 
Odhod: 1. ali 8.  marec 2019 

   
1. DAN: SLOVENIJA – RIM                                                                                                               nočna vožnja 

Odhod v večernih urah in nočna vožnja proti Rimu. 

2. DAN: CELODNEVNI OGLED RIMA                                                                                         večerja, nočitev 
Prihod v Rim in v dopoldanskem času ogled Vatikana s trgom Sv. Petra, nad katerim se dviga 
mogočna bazilika, ki je kot dragulj v kroni rimskih spomenikov. Možno se je povzpeti do kupole, ki 
ponuja enkraten pogled na vrtove in okolico ene najmanjših držav na svetu. Ogledali si bomo tudi 
Vatikanske muzeje z znamenito Sikstinsko kapelo. V popoldanskih urah sledi sprehod po trgu Navona 
do Španskih stopnic in vodnjaka Trevi, ki je zaradi izjemne lepote služil kot kulisa najlepšim prizorom 
italijanskih filmov. Vmes bomo občudovali tudi Panteon in Beneški trg. Vožnja do hotela. Večerja in 
prenočevanje. 
3. DAN: CELODNEVNI OGLED RIMA                                                                         zajtrk, večerja in nočitev                              
Ta dan bomo najprej ustavili na Kapitolu, kjer si bomo ogledali tudi bogato zbirko eksponatov v 
Palazzo dei Conservatori in cerkev sv. Petra v verigah. Potem pa bomo še bolj zavrteli čas nazaj in se 
preselili v antiko. Ogledali si bomo  veličasten Kolosej, kjer so že pred malo manj kot 2000 leti 
potekale gladiatorske igre (ogled notranjosti). Ob njem stoji Konstantinov slavolok, ki je eden od 
zadnjih, ki so jih postavili v Rimu. Nadaljevanje do griča Palatin, kjer si bomo ogledali Rimske Forume, 
ki predstavljajo politično, versko in komercialno središče starega Rima ter nadaljevali do cesarskih 
forumov Trajana, Avgusta in Cezarja. Stari Rimljani so se zelo radi družili v termah, tako bomo kanček 
antičnega življenjskega utripa skušali ujeti v Karakalovih termah. Vožnja do hotela. Večerja in 
prenočevanje. 
4. DAN: TIVOLI – BOLOGNA – SLOVENIJA                                                                                                 zajtrk                                                                  
Sledi vožnja ob vznožju Tiburtinskih gričev do mesteca Tivoli. Postanek za ogled Hadrijanove 

vile, nad katero bdi UNESCO in nato vožnja proti Bologni. Ogled najpomembnejših znamenitosti 

prestolnice dežele Emilija Romanja: Piazza Maggiore in Piazza del Nettuno , kjer stojijo Neptunov 

vodnjak, srednjeveška palača Palazzo Comunale in cerkev San Petronio - ena največjih gotskih 

cerkva v Italiji.  Vožnja proti domu in prihod v Slovenijo v nočnih urah. 

CENA NA OSEBO: večposteljne sobe 
194€  min 45 plačnikov na 51 sedežnem avtobusu 
204€ min 40 plačnikov 51 sedežnem avtobusu 
218 € min 35 plačnikov na 51 sedežnem avtobusu 
 
 
 



 

 

CENA: v dvoposteljni sobi  
215€  min 45 plačnikov na 51 sedežnem avtobusu 
222€ min 40 plačnikov 51 sedežnem avtobusu 
236€ min 35 plačnikov na 51 sedežnem avtobusu 
 
CENA VKLJUČUJE:  

 avtobusni prevoz po programu z vsemi pristojbinami,  

 dva polpenziona v hotelu 3* v okolici Rima v večposteljnih/dvoposteljnih sobah za dijake 

 odlično vodenje,  

 turistična taksa v hotelu, 

 dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini,  

 vstopnine za Kolosej, Rimske forume, Vatikanske muzeje, Karakalove terme, Hadrijanovo 
vilo in Palazzo dei Conservatori, 

 organizacijo potovanja. 
 
DOPLAČILO ob prijavi: enoposteljna soba 25 €, riziko odpovedi 10 €. 
DOPLAČILO na poti: metro pribl. 3-5 eur na osebo/dan, dodatne vstopnine po želji. 
OPOMBA: ogledi v Rimu se izvajajo s podzemno železnico oziroma metrojem. 
 
* V ceno so vračunani profesorji spremljevalci in sicer na 15 vplačanih en profesor spremljevalec, kar 
je v skladu z navodili ministrstva za šolstvo.  
 
Nastanitev v sobi  (obkroži):     soba ½,                     večposteljna soba 

 
NAČIN PLAČILA (obkroži):   

 5 obrokov 2 obroka 

1. obrok, akontacija 50€ –  nato še 4. obroki  
do februarja 2019 

50 € akontacije  
ostalo do februarja 2019 

DOPLAČILA PO ŽELJI, ob prijavi: riziko odpovedi  10 €         DA         NE         obkroži 
Riziko odpovedi   velja samo v primeru zdravstvenih težav oz. odpovedi z razlogom in sicer pisno z 
vsemi podatki na agencijo in v šolo.      
              
Po e -mailu vam bomo poslali račun. Plačilo lahko izvedete preko elektronske ali telefonske banke, na poštah/bankah ali v 
katerikoli od Palminih poslovalnic po Sloveniji. Točne naslove boste našli na www.palma.si). Stroški 1. opomina so 2€ 
drugega opomina 5€. 
S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov, hkrati potrjujem seznanjenost s programom in splošnimi pogoji za 
potovanje ter soglašam z načinom plačila. Plačilo akontacije je pogoj za udeležbo na ekskurzijo.  
Splošni pogoji TA Palma so sestavni del ponudbe in so na voljo kot tiskana priloga,  ali na 
www.palma.si 
TA Palma vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma v skladu s pravicami in 
obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh 
podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, 
segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi TA Palma in njegovih poslovnih partnerjev. 

 
Celje, september 2018 

http://www.palma.si/

