RÍM - POKYNY PRE ÚČASTNÍKA PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:

Termín: 5.3. - 9.3.2017
Pre úspešné zvládnutie organizácie púte si Vás dovoľujeme upozorniť:

Stretnutie skupiny dňa 5.3.2017 bude:
o 11.30 hod. RKFÚ Spišský Štiavnik
o 11.45 hod. Hranovnica pri kostole
o 12.15 hod. Poprad zastávka pri Maxe
Cestovné doklady: musíte mať so sebou platný cestovný pas, resp. občiansky preukaz
Vreckové: odporúčame cca 100 EUR
Orientačné ceny vstupov: Vatikánske múzeá 16,- EUR (skupinová cena s potvrdením Arcibiskupského úradu 8.- € ) , Kupola 5,- € peši, 7,-€
výťahom, Koloseum 12,-€, možnosť zapožičať audio sprievodcu (slúchadlá k sprevádzaniu) na celý pobyt, cena je 4,- €/os.

Mesto Rím zaviedlo daň 2,- €/os./noc. Platí sa na mieste za asistencie sprievodcu.
Ubytovanie: 6.3.-8.3.2017
Kemp „Camping Village Roma“ sa nachádza blízko centra Ríma, vzdialený len 5 km od Vatikánu, otvorený po celý rok, ideálne miesto pre
relax a spoznávanie mesta.
Ubytovanie je zabezpečené v bungalovoch (mobilných domčekoch). V každom sú dve spálne: v jednej spálni je dvojlôžková izba s prístelkou
a v ďalšej sa nachádza manželská posteľ. Súčasťou bungalovu je jedna plne vybavená kuchynka, dve kúpeľne a chladnička.
V cene je zahrnuté: posteľná bielizeň a prikrývka, klimatizácia, radiátor, el.energia, teplá voda, záverečné upratovanie, využívanie
spoločných priestorov, parkovanie autobusu.
Stravovanie formou polpenzie: (bufetové raňajky – chlieb, maslo, džem, syr, prosciutto, alebo salám, káva, mlieko, čaj, džús, cereálie,
jogurt a večere – dvojchodová večera s dezertom (bez nápojov).
V cene nie je zahrnuté: prenájom konferenčnej miestnosti, osušky a pobytová taxa v Ríme 2,- €/osoba/noc (platí sa na mieste).
Súčasťou kempu je reštaurácia, obchod, bar, pizzeria, verejné telefónne búdky, bezbariérové toalety, Wi-Fi pripojenie, bankomat, platba je
možná prostredníctvom Mastercard, American express, Carta Si, Visa.
Do centra sa môžete dostať autobusom, zastávka sa nachádza priamo pred kempom, autobusy č.246 a č.247. Autobusom č.246 sa
dostanete k stanici metra „Cornelia“ (trasa A), ktorá ide smerom „Anagnina“) do „Spagna“ alebo „Barberini“ alebo k stanici „Termini“.
Autobusom č. 247 sa dostanete k zastávke „Cipro“, ktorá sa nachádza v blízkosti Vatikánskych múzeí, ktoré sú vzdialené približne 15 minút
chôdze od námestia Sv.Petra. Autobusy jazdia každý deň od 05.30 ráno až do polnoci každých 15/20 minút. Metro trasy A a B jazdí každý
deň od 05.30 do 23.30, v piatok a sobotu až do 01.30.
Autobus č. 247 nejazdí v nedele a sviatky. V týchto dňoch jazdí len autobus č. 246 a to každú hodinu.
Ďalšou možnosťou je dostať sa peši k vlakovej stanici „Aurelia“ (približne 20 min.chôdze) a následne vlakom k FR5 San Pietro (Vatikán),
Ostiense, Trastevere a Termini (hlavná stanica).
Lístky na autobus si môžete zakúpiť buď na recepcii alebo v informačnom stredisku kempu. Nie je možné si kúpiť lístok priamo u vodiča
autobusu.
Ceny lístkov platné pre autobus aj metro:
100 minútový lístok € 1,50 (jedna cesta)/osoba
Jednodňový lístok € 7,00 /osoba
Trojdňový lístok € 18,-/osoba
Sedemdňový lístok € 24,00/osoba
Adresa: Camping Village Roma, Via Aurelia 831, 00165 Roma, Tel.: 0039066623018, www.camping.it/lazio/romacamping.it

Lieky: predpísané lekárom + lieky proti bolesti, teplote, žalúdočným problémom...
Odporúčame: uterák, pohodlnú obuv, iba trvanlivé potraviny, vrstevnaté oblečenie, dáždnik...
Predpokladané počasie: cca 14 - 18°C
Cestovné poistenie: zakúpili ste si komerčné cestovné poistenie v našej kancelárii. Spoločnú poistnú knižku bude mať
sprievodca.
Občerstvenie v autobuse: je možnosť zakúpiť si chladené nealkoholické nápoje, pivo, kávu, instantnú polievku za eura
Nočná jazda v autobuse: doporučujeme malý vankúš a pohodlné oblečenie.
Predpokladaný návrat na Slovensko: 9.3.2016 okolo obeda.
Adresa veľvyslanectva SR v Ríme: Via Colli Della Farnesina 144
Tel.: 0039 06 367151 non stop
Adresa veľvyslanectva SR vo Vatikáne: Via Colli Della Farnesina 144
Tel.: 0039 06 36715234
Krízová linka: na Slovensku 0905974264, 0903237973, v zahraničí 00421903237973
Prajeme Vám šťastnú cestu a požehnanú púť !
V Senici dňa 22.2.2017

...............................
Bronislava Macková
riaditeľka CK

