
Hop on Hop Off városnéző buszjegy 
Fedezze fel Róma városát a Hop on Hop off városnéző busz segítségével. A jeggyel 
a 8 megállóban (Termini, Santa Maria Maggiore, Piazza Venezia, Colosseo, Circo 
Massimo, Castel Sant’Angelo, Trevi és Barberini) tetszőleges számú 
útmegszakítással, fel- és leszállással könnyen bebarangolhatjuk az Örök várost.  A 
busz reggel 9 és délután 4 (nyári hónapokban este 8) óra között 15-20 percenként 
közlekedik és  8 nyelvű audio-guide is megtalálható. A jegy megvásárolható 24, 48 
vagy 72 órás időtartamra. 
24 órás buszjegy: Felnőtt ár:  8 500.- Ft/fő   Gyermek ár (18 éves korig):  6 500.- 
Ft/fő 
48 órás buszjegy: Felnőtt ár:  9 500.- Ft/fő   Gyermek ár (18 éves korig):  7 500.- 
Ft/fő 
72 órás buszjegy: Felnőtt ár:  12 500.- Ft/fő  Gyermek ár (18 éves korig): 8 500.- 
Ft/fő 

„Róma fényei” 
Éjszakai panoráma autóbuszos kirándulás idegenvezetéssel (német, spanyol, 
francia, angol vagy portugál nyelven). A legjelentősebb látványosságok 
megtekintése. 
Találkozó helye: Via Vittorio Emanuele Orlando 95. 
A program hossza: kb. 2 óra 
Indulás ideje: 20:00 
Árak 
Felnőtt ár: 12 900.- Ft/fő  Gyerek ár (18 éves korig): 10 900.- Ft/fő 
  
  
Vatikáni Múzeum belépőjegy sorban állás nélkül (csak belépőjegy) 
A Vatikáni Múzeumban (olaszul: Musei Vaticani) található a pápai művészeti 
gyűjtemény Vatikán állam területén. A gyűjtemény az egyik legfontosabb és 
legnagyobb a világon és az ókori közel-keleti (Egyiptom és Asszíria) illetve görög-
római valamint etruszk-italikus művészet remekeitől kezdve a kora keresztény, 
középkori műalkotásokon (3.-14. század) és a reneszánsz művészetén át (15. 
század) egészen a 19. századig mutat be műremekeket, de a modern művészetek 
alkotásai is megtalálhatóak. A múzeum rendelkezik egy néprajzi részleggel is. A 
valószínűleg legismertebb rész, amelyet a látogatás során megtekinthetünk, a Sixtus-
kápolna. 
Találkozó helye:  A Vatikáni múzeum főbejáratánál a lépcső alján, a Viaq Vaticano és 
a Via Tunisi sarkán 
A program hossza: egyéni 
FONTOS:  belépés szigorú öltözködési szabályokhoz kötött. Kizárólag fedett vállal és 
hosszú nadrágban vagy hölgyeknek hosszú szoknyában szabad belépni. 
A Szent Péter Bazilikába szerdánként tilos a belépés. 
Felnőtt ár: 12 900.- Ft/fő  Gyermek ár (18 éves korig):  10 900.- Ft/fő 
  

Séta az Örök Városban: 
Hogyan lehetne jobban megismerni az Örök Várost, ha nem a legjobb római sétával? 
Töltsön el három órát a város felfedezésével, amely egyszer az emberi civilizáció 
csúcsának számított és számos bizonyítékot hagyott arra, hogy miért. A túra 
biztosítja, hogy minden titokra fény derüljön, csupán bandukoljon a sikátorokban és 

https://maps.google.com/?q=Via+Vittorio+Emanuele+Orlando+95&entry=gmail&source=g


csodálja meg a lenyűgöző művészeti kínálatot. Hagyja, hogy Róma elvarázsolja Önt 
amint rábukkan a világ leghíresebb nevezetességeire, beleértve a Pantheont, melyet 
keletkezése óta rendkívül jó állapotban őriznek. A túra olyan látnivalókat tartalmaz 
még többek között mint a Piazza Navonaban található Négy folyó kútját, egy 
egyiptomi obeliszket illetve a spanyol lépcsőket, melyek lenyűgöző sajátossága, hogy 
135 lépcsőfoka 1723 és 1725 között épült. Az angolul beszélő idegenvezető 
biztosítja, hogy mindent megtudhasson a város mítoszairól és legendáiról, továbbá 
hogy észrevegye a környezet minden elemét. A csoportok nem haladhatják meg a 25 
főt, így mindig lehet látni, hallani és kölcsönhatásban lenni a hozzáértő és lelkes 
vezetővel. Dobjon egy érmét a filmkészítők által kedvelt barokk Trevi-kútba, amely a 
világon az egyik leghíresebb építmény. Képzelje magát vissza a régi időkbe, engedje 
át a történelmet és annak légkörét. Egy jóleső kávészünetet is tartalmaz a túra, 
amely összességében 3 és félóra időtartamú, amiből 3 óra sétával telik. 
Találkozóhely: A metróbejárathoz közel Piazza di Spagna területén, az 5 pálmafa 
közül a 3.-nál (a központi fánál) 
Időtartam: 3 óra 
Indulás: angolul: kedden, pénteken és szombaton 15:30-kor / spanyolul: hétfőn, 
csütörtökön  és vasárnap 15:30-kor 
Befejezés: körülbelül 18:30-kor 
Nyelvek: angol és spanyol 
Egyéb: Javasoljuk, hogy kényelmes ruhában és cipőben érkezzen. 
Ár: 14.900 Ft/fő 

„Az ókori Róma felfedezése” 
Séta kirándulás; a Colosseum, Roman Forum és a Palatine Hill megtekintése audio-
guide idegenvezetéssel 4 választható nyelven. 
Találkozó helye: Via di San Gregorio, a szökőkútnál, ami a Palatine Hill bejáratával 
szemben található, az utca másik oldalán 
A program hossza: kb. 2,5 óra 
Indulás ideje: (minden nap) 14:30 
Választható nyelvek: angol, spanyol, német, portugál 
Felnőtt ár:  13 900.- Ft/fő  Gyermek ár (18 éves korig):  10 900.- Ft/fő 
 


