
PROJEKTOVÝ TÝDEN 

Řím, Neapol, Capri    
Dnů: 6 / Nocí: 3 
Cena: 6 400,- Kč 

1. den 

odjezd v odpoledních hodinách od budovy školy, noční přejezd do Itálie s potřebnými zastávkami 

2. den 

po příjezdu do Říma prohlídka památek křesťanského Říma: Vatikánská muzea - řecké a římské památky, 
objevy z etruských hrobek a vykopávek v Egyptě, vynikající sbírka obrazů a soch, Sixtinská kaple a další cenné 
exponáty, Chrám sv. Petra s možností výstupu na kopuli s krásným výhledem na Řím 

odjezd na ubytování 

3. den 

po snídani odjezd opět do centra města, prohlídka nejvýznamnějších památek a zajímavostí, např. Koloseum, 
Forum Romanum, Kapitol, památník Vit. Emanuele II, kostel Santa Maria sopra Minerva s Michalangelovou 
sochou vzkříšeného Krista, Pantheon, Piazza Navona, Fontana di Trevi, Španělské náměstí 

volný čas na individuální zájmy, odjezd na ubytování 

4. den 

po snídani odjezd k sopce Vesuv. Výjezd autokarem k vrcholu sopky a nenáročný, asi půlhodinový výstup 
ke kráteru do výše 1 270m n.m., odkud se nabízejí překrásné výhledy na záliv, prohlídka antického města 
Pompeje, zničeného r. 79 výbuchem sopky Vesuv. V rámci prohlídky se zde seznámíte i s římským způsobem 
života tehdejší doby 

podvečerní procházka v centru Neapole v okolí Královského zámku, odjezd na ubytování 

5. den 

po snídani plavba lodí na ostrov Capri, jeden z nejhezčích italských ostrovů. Možnost projížďky člunem kolem 
ostrova. Procházka v městečku Capri  (náměstí, Augustovy zahrady) a Anacapri (možnost návštěvy vily 
spisovatele Axela Munthe - Villa San Michele), volný čas 

v podvečer návrat do Neapole, noční jízda zpět do České republiky 

6. den 

návrat v odpoledních hodinách 

Cena zahrnuje: 

• doprava zájezdovým autokarem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej nápojů 
• 2x ubytování se snídaní ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích v bungalovech 
• 1x ubytování se snídaní v hotelu ve vícelůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením 
• služba průvodce po celou dobu zájezdu a informační materiál 
• místní průvodce v Pompejích 
• komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel 

a storna 

Cena nezahrnuje: 

• vstupné do navštívených objektů a plavba lodí: 20-25€ pro studenty do 18-ti let 


