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Vacanță în octombrie la ROMA- City Break 
16 - 20 octombrie 2019  

 
Ziua 1. (16.10.2019) Cluj Napoca - Roma 
Întâlnire la ora 13.00 pe aeroportul internațional din Cluj Napoca pentru îmbarcare pe zborul W6 3387, la ora 15:15cu destinație 
Roma. Transfer privat de pe aeroportul Ciampino din sudul Romei, la hotel și după formalitățile de check inn și scăpatul de bagaje, 
ne avântăm pe străzile capitalei eterne pentru un prim contact cu orașul. Găsim pe seară și o terasă pentru cină (opțional) înainte de 
a ne întoarce la hotel.  
Ziua 2. (17.10.2019)  Roma 
După micul dejun începem incursiunea noastră la Vatican. Vizităm Muzeele Vaticanului, pline de comori care încântă sufletul și 
ochiul. Intrăm apoi în Bazilica Sf. Petru cu statuia sfântului și admirăm Pieta lui Michelangelo, coborâm în subsolurile basilicii la 
mormintele papilor, apoi pe malul Tibrului ne îndreptăm pe lângă Castelul San Angelo (fostă reședință papală) spre Piazza 
Navona, poate cea mai frumoasă dintre piețele baroce ale Romei. Opțional cină la terasele din apropierea pieței. Cazare în același 
hotel din Roma.  
Ziua 3. (18.10.2019)  Roma 
După micul dejun începem din nou plimbarea prin Roma, cu o oprire la Coloseum, trecând apoi pe la Biserica Sfântul Petru în 
Lanțuri, în care se află opera neterminată a lui Michelangelo - Moise, și sub altar sunt ținute lanțurile în care a fost înlănțuit Sf. 
Petru, pe la Columna lui Traian și Capitoliu, Fontana di Trevi și Piazza di Spagna. Dupăamiază timp liber pentru plimbare și 
cumparături, iar pe seară admirăm împreună panorama orașului de pe Terasa Pincio de la Grădinile Villei Borghese. Cazare la 
același hotel din Roma. 
Ziua 4. (19.10.2019)  Roma 
După micul dejun vizităm celelalte 3 bazilici papale: San Giovanni in Laterano - episcopia Romei, în care sunt scările pe care Isus 
le-a suit la palatal lui Irod în Ierusalim, Santa Maria Magiore, construită după ce papei Silvestru i-a apărut Fecioara Maria în vis și 
Sf. Pavel în afara zidurilor. Timp liber dupăamiază. Cazare la același hotel din Roma.  
Ziua 5. (20.10.2019) Roma – Cluj Napoca 
După micul dejun, în funcție de dorințele turiștilor, mai trecem pe la alte obiective din Roma. La ora 13.30 ne îndreptăm spre 
aeroport pentru a ne îmbarca la ora 16:55 pe zborul W6 3388 cu destinația Cluj Napoca. Sosire la Cluj la ora 19.55. 
 
Notă: În funcție de dorințele turiștilor, programul zilelor 2 și 3 se poate rearanja (eventual rămâne o parte din el pentru ziua 5) 
pentru a petrece prima parte a zilei 3 la Tivoli, locul preferat de recreere a VIP-urilor Romane încă de pe vremea lui Cesar. Aici 
putem vizita Villa d’Este, capodoperă a grădinilor italiene, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO. În partea a doua a zilei, dacă 
timpul este favorabil, putem face o plimbare la Ostia pe plajă, cu cină (opțional) la o terasă de pe malul mării.  
 
Tarif: 440 euro/ persoana 
 
Tariful include: 

- Bilet de avion Cluj Napoca – Roma - Cluj Napoca 
- Transfer privat aeroport- hotel- aeroport 
- Bagaj mare de mana, maxim 10 kg, dimensiuni: 55/ 40/ 25 cm. 
- 4 nopti cazare cu mic dejun hotel 3*- Roma  
- Insotitor de grup, vizite ghidate 
- Audio guide din partea agentie 

 
Tariful nu include: 

- Intrarile la obiectivele turistice 
- Ghid local Roma 10 euro/ zi 
- Transportul public local in Roma  
- Asigurare medicala sau storno. 
- Taxa de oras 4 euro/ noapte/ persoana- se achita in agentie la inscriere. 
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