
	

	

RIM 4 dni 
INDIVIDUALNO POTOVANJE! 

 
- doživite starokrščanski in antični Rim  
- spoznajte državo v državi  
- Vatikan  
- živahni rimski trgi in španske stopnice 

 
Spoznajte Rim - prestolnico Italije in središče stoletnih zvrsti umetnosti. Različna zgodovinska obdobja so 
temu mestu zapustila številne neprecenljive spomenike: Pantheon, Kolosej, Kapitol, Španske stopnice. Mesto je 
znano kot večno mesto (Città eterna). Razprostira se na bregovih reke Tibere in sedmih mestnih gričih: Palatin, 
Aventin, Kapitol, Kvirinal, Viminal, Eskvilin in Celijo. 
 

 
 

Odhod po dogovoru 
 
Stil: Individualno potovanje 
1. dan RIM. Prihod v Rim. Prevoz do centra mesta. Prosto za uživanje mesta po svoje. Nastanitev in nočitev. (H)  
 
2. dan RIM. Zajtrk. Sledi s hop-on hop-off busom ogled kulturno–zgodovinskih znamenitosti Večnega mesta: 
katakomb, kjer so prvi kristjani pokopavali svoje umrle v sistem katakomb, ki se razprostira pod zemljo tudi v 5 
nivojih, podzemnega sveta, bazilike Sv. Pavla izven obzidja z medaljoni papežev ter modernega predela mesta, 
imenovanega Eur. Popoldan lahko nadaljujete z ogledi bazilike Marije Snežne in Sv. Petra v verigah, Kapitola, 
mogočnega Koloseja, Konstantinovega slavoloka, kateri sodi med zadnje cesarske slavoloke, ki so bili postavljeni v 
mestu. Prek cesarskih forumov se boste vrnili na Beneški trg. Nastanitev in nočitev. (H, Z)  
 
3. dan RIM – VATIKAN. Zajtrk. Ogled najmanjše države na svetu -  Vatikana in muzejev, z zbirkami iz različnih 
umetnostno–zgodovinskih obdobij ter Sikstinske kapele z Michelangelovimi freskami… Po ogledu muzejev 
priporočamo sprehod do Trga Sv. Petra, ki je pravšnji uvod v obisk največje bazilike na svetu. Monumentalno 
zgradbo, ki so jo gradili več kot sto let, krasijo številni grobovi papežev in drugi kipi, ki so jih izklesali številni 
umetniki. Ob lepem vremenu se boste lahko povzpeli na kupolo, od koder se odpira lep razgled na Rim in Vatikan. 
Popoldne prosto za uživanje in nakupe. Vrnitev v hotel in nočitev. (H, Z)  
 
4. dan RIM. Zajtrk. Do odhoda priporočamo sprehod po rimskih trgih in ogled znamenitosti – trg Navona z 
vodnjakom Štirih rek, Panteona, vodnjaka Trevi, kamor vržete kovanec, ter Španskih stopnic, kjer se odvijajo 
vrhunske modne revije. Vrnitev nazaj proti domu. Konec potovanja. (Z) 



	

	 	 	

 
CENA NA OSEBO v dvoposteljni sobi znaša od:                                                  295 EUR 
 
Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: 3 nočitve z zajtrkom v hotelu 2**, 2-dni hop-on hop-off bus za ogled 
vseh glavnih znamenitosti, prevoz letališče – mesto – letališče, stroške priprave in organizacije potovanja. 
 
Doplačila po želji (na osebo):  
- prevoz do Rima iz Slovenije ali bližnje okolice,  
- odstopnina v primeru višje sile: 4,56 % vrednosti potovanja, 
- dodatno zdravstveno zavarovanje. 
- Skip the line vstopnice za kolosej, vatikanske muzeje,  
 
DRUGI PODATKI: 
VIZE: Slovenci potrebujemo le veljaven potni list ali osebno izkaznico.  
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni. 
 
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 
na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.  
 
MINIMALNO ŠTEVILO OSEB: 2. 
PRIPRAVA POTOVANJA: 1. oktober 2019 
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 
 
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:    
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion / lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice  P –  lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, več posteljne sobe …)  
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice   PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina       
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba ...) 
	


