Pamiatky, zážitky, krásne
ubytovanie, originálna rímska
kuchyňa a romantické
prekvapenia...
Náš súkromný, certifikovaný
sprievodca sa Vám bude
venovať počas Vášho pobytu
a ukáže Vám tie najkrajšie a
najvýznamnejšie
pamätihodnosti Ríma.
Dostanete sa do veľkolepých
VATIKÁNSKYCH MÚZEÍ
exkluzívne, bez dlhého
čakania v rade!
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Weekend „Dolce Vita“

Čo na Vás
čaká?

Rím

Romantické víkendy v najkrajších
Talianskych mestách

Ubytovanie

4* hotel, priamo v srdci Vatikánu
3 x izba superior garden s raňajkami,
hydromasážna vaňa, plne vybavená
kúpelňa, minibar, klimatizácia, wi-fi,
panoramatická terasa.

Romantické prekvapenia
Pre Vašu polovičku šité na mieru
On pre ňu:

•

Srdce z lupeňov ruží alebo kytica a šampanské
pred príchodom do hotela (huslista na vyžiadanie)

•

Súkromný
fotografický
servis
s
albumom, ktorý si odnesiete domov

3. Deň

•

Kultúra: Antické uličky a pamätihodnosti
Ríma - Koloseum (interne) Forum Romanum (interne) - Palatín, Kapitol
a Piazza Venezia

Večernou prechádzkou, kde naplánujeme, aby jej
po hodení mince štastia do Fontány di Trevi
miestny predavač (náš človek) „akože predal“
ruže, v ktorých bude Váš odkaz (alebo požiadanie
o ruku)

•

Vytvoríme situáciu, keď sa po romantickej večeri
presuniete na terasu, kde Vám zorganizujeme
ohňostroj na Vašu počesť.

Program

Každý deň zažijete niečo nové!
1. Deň
Ubytovanie v hoteli
Individuálne:
Večerná
prechádzka
Rímom: Španielske Schody - Fontána di
Trevi
Večera: Radi Vám zajednáme romantickú
reštauráciu,
v
ktorej
zažijete
neopakovateľnú atmosféru filmového Ríma.
Interiér tohto unikátneho miesta sa objavil
v oskarovom film “The Great Beauty“.

2. Deň
Kultúra: Vatikánske múzeá (prednostná
návšteva bez čakania v rade) - Bazilika Sv.
Petra a námestie - Anjelsky hrad - Anjelsky
most
Gurmánstvo: Obed v centre mesta
v tradičnej rímskej trattorii: Tradičné
cestoviny „Amatriciana“ alebo „Carbobara“.
Piazza Navona - Pantheon
Aurélia

- Stĺp Marka

Shopping: Voľný program na Via del Corso

Gurmánstvo: Špeciality v židovskom
ghette. Vyskúšajte artičoky na rímsky
alebo židovský spôsob! Prechádzka po
štvrti Trastevere a ochutnávka najlepšej
zmrzliny Ríma.
Vyhliadka: Gianicolo
výhľadom na celý Rím.

s

prekrásnym

krásnym

Ona pre neho:

•

Jazda na Ferrari alebo vintage aute

•

Panoramatický let balónom nad Rímom

•

Masáže a procedúry vo dvojici

•

Jazda na talianskej vespe v štýle filmu „Prázdniny
v Ríme“
Poznámka: Uvedené „prekvapenia“ je možné
personalizovať. Cena je rôzna a nie je súčasťou
balíčka. Viac informácií poskytneme po dohode
emailom.

