
 
„„MMůůžžeettee  ssii  vvzzíítt  cceellýý  vveessmmíírr,,  

                    ppookkuudd  jjáá  ssii  bbuudduu  mmooccii  nneecchhaatt  IIttáálliiii..““  
                                                                            - GIUSEPPE VERDI 

 

 

Řím, jedno z nejstarších měst Evropy, byl založen před více 

než 2700 lety a od té doby je neustále obydlen. Jako stře-

disko římské říše a později i katolické církve měl nesmírný 

vliv na svět. Mnoho evropských jazyků má své kořeny v latině, mno-

hé politické a právní systémy vznikly podle římského vzoru a stavi-

telé po celém světě využívají styly a techniky zdokonalené 

v antickém Římě. V samotném městě se dochovala řada děl pokrý-

vajících víc než dvě tisíciletí. Není tedy divu, že jeho historie je 

ohromující. 
 
 

 

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                    

       KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY 
( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI 

 

S OVýTem ŘÍM 

       
27.června – 1.července 2021 

 

 

 
Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                                                                                         
                                                                         Aldous Huxley (1894-1963) 

 

 



S OVýTem Rim   
 

 

sraz účastníků  a místo odletu 

v neděli 27.června 2021 v 11.30 hodin na Letišti Václava Havla v Praze v Terminálu 2 u stánku ČSA 
 

podrobný program akce 
 

       1.den – neděle 27.června 2021: odbavení na letišti a ve 13.25 hodin odlet letadlem společnosti RYANAIR 

(nízkonákladová společnost) přímým letem do Říma., přílet v 15.05 hodin (doba letu 1:40 h)., po příletu odbavení na 

letišti Ciampino a přesun MHD do centra ŘÍMA, kde máme zajištěno ubytování v hotelu., po ubytování odpočinek 

a volno, pro zájemce ještě večerní procházka  v ŘÍMĚ (Římem barokním), při které projdeme od Andělského 

hradu přes Andělský most (s Berniniho sochami) na náměstí Piazza Navona (náměstí s Berniniho fontánou dei 

Quattro Fiumi a s dalšími fontánami Fontana di Nettuno a Fontana del Moro. Postava známá jako Il Moro je pozd-

ním dílem Berniniho), k budově Pantheonu (stavba, která byla ve středověku přeměněna na křesťanský kostel, a 

která se později stala symbolem samotného Říma). Prohlédneme si Berniniho obelisk s mramorovým slonem před 

kostelem Santa Maria sopra Minerva a dojdeme na náměstí se slavnou fontánou di Trévi a později i ke Španělskému 

schodišti na Piazza di Spagna. Toto náměstí se zajímavou Fontanou della Barcaccia uprostřed bylo po téměř tři 

staletí hlavním místem schůzek návštěvníků Říma. Po schodech vystoupáme ke kostelu Nejsvětější Trojice a pozdě 

večer se vrátíme do hotelu., nocleh.,  
     2.den – pondělí 28.června 2021:  snídaně a po ní pokračování prohlídky města ŘÍMA. Tentokrát navštívíme 

nejmenší stát světa, VATIKÁN. Na dopoledne máme rezervaci vstupenek do Vatikánských muzeí, kde si prohléd-

neme mj. Spirálovou rampu – nápadné schodiště od Giuseppe Mono, Bramantovo schodiště, Atrium Čtyř bran či 

nádvoří Piniové šišky… Trasa muzeem nás zcela jistě zavede také do Raffaelovy síně i do jedinečné Sixtinské kap 

 

le, tedy místu, kde probíhá i volba nových papežů. Vatikánské sbírky nabízí předměty z  etruského období a dalších 
předřímských období, také řecké a římské umění či egyptské a asyrské umění, stejně jako zahrnují sbírky z doby 

raného křesťanství, středověku i umění 15.-19.století…  Odpoledne máme další rezervaci, tentokrát do baziliky 

sv.Petra na Svatopetrském náměstí, kde se naší pozornosti zcela jistě bude těšit slavné mramorové sousoší Pieta, 

které Michelangelo dokončil v r.1499 ve věku pouhých 25 let .  Pokud nám to situace dovolí, vystoupáme také do 

kopule a na střechu baziliky, odkud se naskýtá výjimečný pohled do Vatikánských zahrad i na Svatopetrské náměstí. 

V podvečer návrat na hotel a nocleh.,  

       3.den – úterý 29.června 2021:  po snídani celodenní prohlídka ŘÍMA. V rámci návštěvy vás tento den čeká 

procházka z Benátského náměstí (Památník Viktora Emanuele II) na Kapitol (Vlčice a Romulus a Remus, pro zá-

jemce možnost návštěvy muzea) a na vyhlídku na Forum Romanum. I sem si budete moct zakoupit vstupenky a jít 

na individuální prohlídku. Odpoledne projdeme Traianovo a Augustovo forum, po třídě Via dei fori Imperiali do-

jdeme ke Koloseu (možnost návštěvy) a k Vítěznému oblouku. Prodloužení procházky nás zavede i ke kostelu San 
Pietro in Vincoli (Svatý Petr v řetězech), ve kterém najdete Michalangelova Mojžíše. Okolo bývalého Hipodromu 



pak přijdeme ke kostelu Santa Maria in Cosmedin, ve kterém se nachází „Ústa pravdy“ (znáte z filmu Prázdniny 

v Římě). V podvečer návrat na hotel a nocleh.,  

       4.den – středa 30.června 2021: po snídani opět celodenní prohlídka ŘÍMA, která nás zavede dopoledne po 

stopách Berniniho. Od našeho hotelu dojdeme k nádraží Termini a odtud k Berniniho sousoší Vidění svaté Terezie 

(Largo di Santa Susanna) a dále na náměstí Piazza Barberini s fontánou Fontane del Tritone. Další Berniniho fontá-

nou bude Fontana delle Api. Okolo paláce Barberini dojdeme k další ze známých římským fontán – k Le Quattro 

Fontane a po ulici Via delle Muratte, kde v jednom z domů žil skladatel Donizetti přejdeme, už v odpoledních hodi-

nách ke Španělskému schodišti. Odtud nás čeká procházka, která povede v protisměru procházky z večera prvního 

dne. Půjdeme tak k Fontáně di Trévi, na náměstí Piazza Collona, k Pantheonu, na náměstí Piazza della Minerva 

s Berniniho obeliskem a na náměstí Piazza Navona. Poslední zastávkou pak bude náměstí Piazza Campo de´Fiori, 
kde se každý den konají květinové trhy. Opět v podvečer se vrátíme do našeho hotelu., nocleh.,    

       5.den – neděle 1.července 2021: po noclehu a snídani v hotelu nás čeká poslední, dopolední program v ŘÍMĚ. 

Autobusem MHD přejedeme tentokrát na náměstí Piazza di San Giovanni v čtvrti Laterano a pěšky projdeme od 

baziliky San Giovanni in Laterano (možnost prohlídky, bazilika patří Vatikánskému státu) ke Caracallovým lázním, 

k Bráně sv.Pavla a k impozantní Pyramidě Caia Cestia, která je hrobkou tohoto zámožného prétora – nejvyššího 

římského soudního úředníka. Je vysoká 27 metrů a nápis na ní prozrazuje, že stavba trvala 330 dnů. Pak už jen 

v hotelu vyzvedneme naše zavazadla a po poledni se vydáme na cestu na letiště Ciampino, odkud po odbavení odle-

tíme letadlem nízkonákladové společnosti RYANAIR. Odlet je plánován v 17.05 hodin, předpokládaný přílet na 

Letiště Václava Havla v Praze je v 18.50 hodin. 

 

 

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ 

INFORMACE 

K AKCI 
 

cestovní formality 

Každý účastník akce musí mít platný 

cestovní pas s platností minimálně do 

1.října 2021 nebo platnou ID kartu 
(občanský průkaz). Vezměte ten ces-

tovní doklad, který jste uvedli pro 

nákup letenek.  

 

ubytování, stravování, spropitné 

Ubytování v rámci akce je zajištěno 
v hotelu Piemonte***, a to ve 2-

lůžkových, příp. pro trojice ve 3-

lůžkových pokojích. Pokoje jsou vy-

baveny sociálním zařízením. 

V hotelu je po noclehu zajištěna snídaně.   

Všude lze ve městech, na venkově a u čerpacích stanic najít restaurace nebo levné bufety. 

Voda z vodovodního řádu je sice pitná, ale také obyvatelé Říma nakupují balenou vodu v obchodech.  

V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši kolem 10% z účtované částky.  

Také za jinde poskytnuté služby bývá zvykem v Itálii dávat spropitné ve výši 10% z ceny. 

 

 
 

 



 

 

zavazadla k přepravě 

Pro cestu je možné pouze jedno palubní zavazadlo o rozměrech 55x40x20 cm a max. váha zavazadla může být 10 

kg. Můžete mít ještě druhé palubní zavazadlo (kabelku, notebook apod.) o maximálních rozměrech 40x20x25 cm. 

V zavazadlech nesmíte mít vzhledem k bezpečnostní kontrole na letišti tekutiny v množství větším než 100 ml. a 

žádné ostré předměty (nožíky, nůžky apod.) 

 

 

doprava z Prahy do České Lípy  

Cestu na Letiště Václava Havla v Praze doporučujeme prostředky hromadné dopravy. Vzhledem k příletu zpět až ve 

večerních hodinách, nabízíme dopravu z Prahy do České Lípy charterovým minibusem.  

Cena: bude upřesněna v e-mailu. 

 

 

jaké bude počasí? 

Průměrná denní teplota by v tomto období měla být okolo 25 st.C  

 

 

lékařská péče, pojištění, očkování 

Lékařská péče je všude dostupná. Zvláštní očkování není třeba, ale je dobré zkontrolovat, že nemáte prošlé očkování 

proti tetanu a obrně. Naléhavě doporučujeme uzavřít ještě před odjezdem cestovní pojištění, které bude zahr-

novat i případné ošetření či hospitalizaci ve zdravotních zařízeních v zahraničí. 

Doporučuji uzavřít před cestou kvalitní cestovní ZDRAVOTNÍ pojištění. Nezapomeňte vzít s sebou i dostateč-

né zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, nebo lékařský předpis na ně. Očkování není povinné ani doporučené. 
- Možnost připojištění: které zahrnuje také kompletní pojištění zdravotních výloh po celou dobu konání akce včet-

ně onemocnění Covid-19 (pojistné plnění až 500.000.000.-Kč, z toho i náklady na příp. karanténu v zahraničí ve 

výši max. 10000.- Kč s 20-ti % spoluúčastí a max. 10000.-Kč na příp. náhradní dopravu z Říma domů vč. letenek, i 

zde s 20-ti % spoluúčastí). Pojištění stojí 236.-Kč (u osob starších 70 let 473.- Kč) a je třeba ho objednat a zaplatit 

do 15.června 2021! 

Viz: www.axa-assistance.cz/cestovni-pojisteni/ 

 

  

 

čas 

Po celou dobu platí v Itálii stejný čas 

jako u nás.  

 

jazyk 

V Itálii je úřední řečí italština, ale 

většina obyvatel mluví také anglicky. 

 

oblečení 

Vhodný je lehký oděv, přednostně 

bavlna, co nejméně syntetických tka-

nin. Důležité jsou dlouhé kalhoty a 

dlouhé rukávy při návštěvě chrámů a 

kostelů. Při balení svého oblečení 

přibalte větrovky, mikiny.  

 

 bezpečnost 

Choďte spíše ve skupinách, nezachá-

zejte na opuštěná místa, nechoďte po 

setmění sami vylidněnými ulicemi, 

neupozorňujte na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty apod. Policie je všude vstřícná a lze ji kontaktovat 24 

hodin denně.  

Tísňové volání – tel.: 112. Stejné telefonní číslo platí i pro První pomoc. 

 

elektřina 

Do sítě je dodáván proud o napětí 220/230 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. Všude by měly fungovat stejné zástrč-

ky do zásuvek jako u nás, adaptéry nejsou třeba. 

 

 



 

 

měna, doporučené kapesné 

Měnovou jednotkou Itálie je euro (€). Bankovky a cestovní šeky jiných hlavních světových měn lze směnit 

v kterékoli bance či směnárně. Současné kurzy:  1.-€ = cca 26.50 Kč.  

Banky jsou otevřeny v pracovních dnech vesměs 9.00-12.30 a 13.00-17.00 hodin, v sobotu a v neděli jsou zavřeny. 

KAPESNÉ: vstupenky, které nejsou součástí startovného, a které doporučujeme zakoupit (Forum Romanum, Kolo-

seum): cca 30.-€  

Na dopravu po Římě prostředky MHD budeme potřebovat 25.-€ (3-denní + 24-hodinová jízdenka) 

Na stravu cca 100.-€ (strava je podstatně dražší než u nás). 
Doporučená celková výměna: 155,-€. 

Samostatnou kapitolou kapesného by mohly být nákupy.  

Všude jsou ovšem také bankomaty pro běžné platební a kreditní karty, stejně tak většina obchodů a zařízení přijímá 

karty Mastercard a Visa. 

 

 

nákupy, clo 

Ve velkých městech jsou 

obchodní centra, která 

mají klasický standard a 

kde lze koupit prakticky 

vše potřebné. Jejich sou-

částí jsou i potravinové 

markety. Otevírací doba je 

zpravidla 09.00-19.00 

s polední přestávkou, o 

sobotách 08.00-13.00 
hodin. Clo se na naší cestu 

po Evropské unii nevzta-

huje. 

 

náboženství                          

Hlavním náboženským 

vyznáním je samozřej-

mě křesťanství.  
Sídlem papežů pak 

Vatikán, samostatný 

stát uvnitř Říma.   
Žádáme každého návštěvníka, aby tuto skutečnost respektoval a dodržoval zdejší  zvyky a tradice. 

 

 

adresář 

Velvyslanectví ČR v zahraničí: 

Via dei Gracchi 322, Roma, 00 192  tel.:+39063609571, fax: +39063244466  
 

 

 

doplatek startovného 

Doplatek startovného na akci a povinný příplatek „Priority“ pro zpáteční cestu, prosím, odešlete do 31.5.2021 na 

účet č. 084136-2028710214/0800 (po odeslání prosím o zprávu sms nebo e-mailem) nebo po domluvě je možné 

zaplatit hotově. Výše doplatku je uvedena v průvodním dopisu e-mailu. Děkuji za vyřízení. 

 

 

 

 

Přejeme Vám klidné přípravy na naší společnou akci            

S OVýTem ŘÍM 

a jen hezké zážitky z tohoto koutu světa!  

Jarda, telefony: +420702444925 a +420799525142 

 


