
 

 

 
 
 

 
Spoštovani! 
 
Zahvaljujemo se vam za prijavo na potovanje po programu VEČNI RIM IN VATIKAN Z AVTOBUSOM z 
odhodom 31. marca 2016. Pripravili smo vam končno obvestilo pred odhodom s potrebnimi 
informacijami za vašo pot. 
 
ZBIRNO MESTO POTNIKOV,  31.3.2016: 
21.30   CELJE – izpred glavne avtobusne postaje v Celju 
 
POVRATEK V SLOVENIJO:  3. aprila v poznih večernih urah 
 
NASTANITEV: 1./3.4. HOTEL ROMA DOMUS, 2x polpenzion, www.romadomushotel.it 
 
OSEBNI DOKUMENTI: ne pozabite veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice! 
 
DOPLAČILO PO ŽELJI NA PRIJAVNEM MESTU: Vatikanski muzeji s pred rezervacijo: 12 € (za dijake do 
vključno 18 let starosti).  Prosim javite. 
 
VSTOPNINE NA POTI: 
Kolosej  in Rimski forumi: 7,5 € (dijaki do 18 let brezplačno), kupola bazilike 7 €,  katakombe 8 €, drugi 
muzeji in galerije po želji od 4 € do 10 €.  
 
Odpiralni časi muzejev in galerij v Italiji niso standardni, za morebitne spremembe ne odgovarjamo. 
Prav tako si pridržujemo pravico do delne spremembe programa oziroma zaporedja ogledov, seveda 
v smislu boljše in kakovostnejše izvedbe le-tega ali zaradi nepredvidenih okoliščin na samem 
potovanju. Cene vstopnin so okvirne in se lahko spremenijo. 
 
DENAR: evro  
V večini restavracij in trgovin sprejemajo tudi vse večje kreditne kartice in plačilne (bančne) kartice. 
 
ČASOVNA RAZLIKA: ni časovne razlike. 
 
ELEKTRIKA: napetost je enaka kot v Sloveniji, posebni adapterji niso potrebni. 
 
VREMENSKE RAZMERE: Temperature v Italiji v tem letnem času so podobne kot pri nas. 
Priporočamo, da spremljate aktualno vremensko napoved za čas vašega bivanja.  
 
OBLAČILA: Priporočamo, da na pot vzamete topla oblačila in udobno obutev. 
 

http://www.romadomushotel.it/


 

 

HRANA IN PIJAČA: Storitev v hotelu je na osnovi polpenziona. Prav tako se boste sproti lahko odločali 
za dodatne obroke. Cena turističnega obroka je od 13 – 22 €. Vodnik vam bo svetoval najboljše 
možnosti za prehranjevanje čez dan.  
V primeru, da potrebujete posebno prehrano ali redno zdravstveno storitev, prosimo, da nas o tem 
predhodno obvestite, da bomo lahko poskrbeli za vse, kar potrebujete. 
 
OSEBNA VARNOST: Italija načeloma velja za varno državo. Tako kot v vseh mestih so drobne kraje, 
tudi tukaj pojav, na katerega je vredno pomisliti. Bodite pozorni na svoje stvari (denar, kartice, potne 
dokumente); priporočamo, da jih varno spravite v sef, oziroma v posebne potovalne torbe ob telesu. 
Svetujemo tudi, da si pred odhodom naredite kopijo osebnih dokumentov. 

 
Palmovci vam želimo veliko potovalnih užitkov! 

 


