
Magyar nyelvű fakultatív programlehetőségek: 

Fontos: a program foglalásához előzetes egyeztetés szükséges, a kirándulást kizárólag a 

szabad férőhelyektől függően és minimum 6 fő megléte esetén tudjuk visszaigazolni. A 

programban szereplő látnivalók sorrendje változhat. A programokat lebonyolító 

helyszínen élő magyar nyelvű idegenvezető  csak és kizárólag a programok ideje alatt 

van  jelen, csak és kizárólag a programokért felel! 

"Barokk Róma" gyalogos városnéző program: találkozó a Spagna metrómegállónál az 

idegenvezetővel. A program során a Spanyol lépcsőt és környékét, a léket kapott hajót 

ábrázoló Barcaccia szökőkutat, Olaszorszag legrégebbi kávézóját, Róma egyik 

legnagyobb és világszintű nevezetességét, a Trevi-kutat tekintik meg melynek központi 

alakja a kagylóformájú kocsin álló Neptunus tengeristen. A jármű elé fogott, és egy-egy 

Triton által irányított tengeri paripa a tenger ingadozó természetét szimbolizálja: az egyik 

nyugodt, a másik ideges. A kút szobrai között további szimbolikus alakokat is felfedezhetünk, 

így a bőségét és az tisztaságot, de még az Aqua Virgo építtetőjének, Agrippának az alakja is 

feltűnik. Miután mindenki, aki szerette volna bedobni a visszatérést ígérő aprópénzét a kútba, 

a csoport továbbsétál a Galleria Alberto Sordi bevásárlóudvarhoz majd carrarai 

márványból faragott Marcus Aurelius diadaloszlopáról híres  Colonna teret tekintik meg. A 

miniszterelnök hivatalos rezidenciája, a Chigi Palota mellett továbbsétálva Hadrianus császár 

templomát kívülről megtekintve Róma egyik jelképe, a Pantheonhoz veszik az irányt majd 

három barokk szökőkúttal díszített Navona Téren ér véget a program. A program hossza kb. 

2,5 óra. 

A program a nevezetességeket kívülről érinti, a tömegközlekedési jegyet nem 

tartalmazza. 

Program ára minimum 6 fő megléte esetén: 8 900 Ft/fő.  

  

"Antik Róma" gyalogos városnéző program: találkozó a Piazza Venezián található 

Traianus oszlopa előtt az idegenvezetővel. A program kezdeteként először a csoport Róma 

legforgalmasabb terét, a Piazza Veneziat érinti, majd átsétál a Capitolium Térhez ahol 

többek között a még mai napig is álló, Michelangelo által épített Palazzo del Senatorio, 

vagyis a városháza mellett sétálnak el. Ezt követően a 8 méter magas, eredetileg a császár 

hamvainak elhelyezésére szolgáló Trajanus győzelmi oszloppal és a Császári 

diadalívekkel folytatják majd a programot a császári fórumok útján végig, Róma városának 

hatalmas amfiteátruma, a Colosseum valamint a Forum Romanum mellett elhaladva 

fejezzik be. A program hossza kb. 2,5 óra. 

A program a nevezetességeket kívülről érinti, a tömegközlekedési jegyet nem 

tartalmazza. 

Program ára minimum 6 fő megléte esetén: 8 900 Ft/fő 

  

Tivoli buszos kirándulás: találkozó a Piazzale Flamino-nál az idegenvezetővel majd busszal 

a kb. 30 km-re található kertek városába, Tivoliba indul a csoport. A város leghíresebb 

parkjában, a reneszánsz stílusú Villa d'Este-ben 500, szebbnél-szebb és különlegesebb 

szökőkút működik, úgy mint a méltán híres Neptunus, víziorgona, sárkányok szökőkútja. A 

parkban Diana barlangját is megcsodálhatják.A belépőjegyet (15 EUR/fő) a buszon az 

idegenvezető szedi össze. A buszút irányonként kb. 1 órát vesz igénybe, a program hossza a 

villában  kb. 2óra. Program után a busz visszamegy és kirakja az utasokat a Piazzale Flamino 

-nál.  



A program a buszjegyet tartalmazza de a belépőjegyet nem! 

Program ára minimum 6 fő megléte esetén: 34 900 Ft/fő 

 


