
 
 

RIM Z VLAKOM, 26.5.23 
 

 

 

ODHOD: 26. maj 2023 

ČAS POTOVANJA: 4 dni |3 noči 

ŠT. POTNIKOV: 30 – 35 - 40 
 
 
1.DAN, 26 .5 .2023-petek  / TRST – RIM/ večerja 
Zbirališče potnikov  na železniški postaji v  Trstu in vkrcanje na hitri vlak (Frecciargento) ob 7.07uri. Prihod 
v Rima  ob 12.00 (vožnja traja približno 5 ur). Po prihodu poldnevni avtobusni ogled mestnih znamenitosti: 
moderni del mesta Eur, bazilika Sv. Pavla izven obzidje, katakombe... Prevoz do hotela in nastanitev. Večerja 
in nočitev. 
 
2.DAN, 27.5.2023 -sobota/ RIM / zajtrk 
Po zajtrku vožnja z javnim prevozom do Vatikana in ogled trga Sv. Petra z Berinijevimi kolonadami in 
osrednjim egipčanskim obeliskom. Možnost obiska Vatikanskih muzejev, kjer hranijo eno najbogatejših 
umetnostnih zbirk na svetu. Del muzejev je tudi slavna Sikstinska kapela z znamenitimi Michelangelovimi 
poslikavami. V nadaljevanju ogled notranjosti bazilike Sv. Petra z Michelangelovo kupolo in kipom Pieta 
(»usmiljenje«). Po ogledu muzejev in bazilike bo nekaj prostega časa, nato pa sledi sprehod do Angelskega 
gradu in mostu. Prosto za večerjo. Povratek v hotel in nočitev. 
 
3.DAN, 28.5. 2023-nedelja/ RIM / zajtrk 
Po zajtrku se bo raziskovanje večnega mesta nadaljevalo z javnim prevozom. Najprej se bomo odpravili do 
cerkve Svetega Petra v verigah, kjer bomo na Michelangelovem kipu Mojzesa opazili zanimiv detajl, ki bo 
zanimiv predvsem za medicinske sestre. Popoldne sledi ogled antičnega dela mesta, kjer si bomo ogledali 
grič Kapitol in Rimski Forum - politično, versko in komercialno središče starega Rima, pa tudi cesarske 
forume Trajana, Avgusta in Cezarja ter Kolosej oz. Flavijski amfiteater. Organizirana večerja v lokalni 
restavraciji (3 hodni meni brez pijače). Povratek v hotel in nočitev. 
 

  
 



 

                                                   
 
     4.DAN, 29.5. 2023-petek/ RIM -TRST / zajtrk 
 
Po zajtrku bomo oddali prtljago na recepciji hotela in se z mestnim prometom odpravili na raziskovanje         
še zadnjega elementa, vode. Naša pot se bo začela na Španskih stopnicah, nas vodila po  Beneškem trgu in 
nadaljevala do Trga Navona, kjer stoji Berninijev vodnjak Štirih rek in cerkev Sv. Neže iz Agone. Sprehod 
bomo zaključili z ogledom najmogočnejše antične kupole Panteona in slovitim Trevijevim vodnjakom, za 
katerega legenda pravi, da če vanj vržete kovanec, se v Rim zagotovo vrnete. Sprehod do postaje Termini 
in prevzem prtljage (predviden je kurirski servis prtljage od hotela do postaje). Popoldne ob 16.30 povratek 
s hitrim vlakom v Trst, kamor boste prispeli ob 21.23 uri.uri. 
 
 
CENA NA OSEBO:   
 
ob udeležbi najmanj 40 oseb   556,00 € 
ob udeležbi najmanj 35 oseb   567,00 € 
ob udeležbi najmanj 30 oseb   577,00 € 
 
CENA VKLJUČUJE: 

• povratni prevoz s hitrim vlakom Frecciargento Trst-Rim-Trst v ekonomskem razredu (2. razred) 

• poldnevni avtobusni ogled mesta in transfer do hotela 

• 3 x nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi v hotelu 3* v središču mesta* 

• 1 večerja v hotelu 

• 1 večerja v lokalni restavraciji 

• Vstopnina, slušalke in lokalno vodenje (angleško ali italijansko) po Vatikanskem muzeju 

• Ogled Bazilike sv. Petra s Pieta (vstopnina, vodenje ni dovoljeno) 

• vožnja z javnim prevozom po programu 

• zunanji ogledi po programu 

• dostava prtljage iz hotela na železniško postajo ob povratku 

• dvodnevni najem sistema slušalk audioguide 

• odlično slovensko vodenje 

• organizacija potovanja in DDV. 

*Opomba: 

• kot središče mesta je mišljena lokacija hotela v bližini postaje javnega mestnega prometa (metro 
ali mestni avtobus).  

• V ceni ni vključen transfer Koper-Trst-Koper 

Možna doplačila (ob prijavi): 

• enoposteljna soba 96 EUR/osebo (možne so samo tri enoposteljne sobe) 

Po želji ob doplačilu je možno s prilagoditvijo programa organizirati tudi naslednje dejavnosti: 

 



 
- kolesarjenje z električnimi kolesi po Via Appia (Apijski poti v dolžini 12 kilometrov, kolesarjenje 

mimo starih rimskih znamenitosti, katakomb …) – 35,00 € 
 

- dve urna delavnica gladiatorske šole – aktivna udeležba, 25,00 € 

Možna doplačila (na potovanju): 

• vstopnine pribl. 25 €/osebo 

• vožnja z metrojem približno 3,00 € na dan 

• ostalo, kar ni navedeno v postavki cena vključuje. 

 Obvezno doplačilo turistične takse (na recepciji hotela): 

• lokalno predpisana turistična mestna pristojbina 3,00 - 4,00€ na dan na osebo ( plačilo je možno le 
na licu mesta) 

Opombe 

- Trenitalia bodo nov vozni red in cene objavili konec januarja, v kalkulaciji so upoštevane cene in 
vozni redi, ki veljajo na dan 25. 1.1 2023, v primeru potrditve programa bodo naknadno poslani 
vozni redi in eventuelna prilagoditev cene.  

- Za izvedbo programa veljajo Splošni in posebni pogoji, ki so navedeni na spletni strani 
https://www.kompas.si/splosni-in-posebni-pogoji/  

 

Ljubljana, 25. 1. 2023 


