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BENÁTKY
Program zájezdu TYP „A”: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z Prahy v pozdních odpoledních
hodinách (odjezd z ČR viz ceník).
2. den - 4. den: Benátky, prohlídka historického města,
Piazza S. Marco s bazilikou, Dóžecí palác a kampanila,
Canal Grand a Ponte Rialto, tržnice, muzeum Peggy
Guggenheimové, kostel San Paolo a dei Frari, Ca´d´Oro,
židovská čtvr. Klasickou prohlídku si obohatíte jedinečnými slavnostmi: o Velikonocích atmosféra jarního svátku,
skleněná a krajková vajíčka, v červenci slavnost Vykupitele
a večerní ohňostroj, možnost koupání na ostrově Lido, v
září slavnost gondol Regata Storica slavnost gondoliérů a
veslařů na Velkém kanále, od května do listopadu 57. La
Biennale di Venezia s objekty po celém městě a možnost
návštěvy hlavních výstav v Arzenálu a zahradách, lodí po
kanále a na ostrovy Murano (ostrov sklářů, dóm St. Maria
e Donato s románskými prvky a vzácnými mozaikami) či
Burano (ostrov krajky s rybářským městečkem a barevnými fasádami), eventuálně Torcello, (kdysi hlavní sídlo
biskupa), uličky Benátek, židovská čtvr, atmosféra
kavárniček, odjezd do ČR ve večerních hodinách.
5. den: Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

Ubytování: Je zajištěno v hotelu*** ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální..
Cena zájezdu obsahuje:
• 3 ubytování se snídaní
• leteckou přepravu Praha/Benátek/Praha
• transfer do/z hotelu a letištní taxy a poplatky
• jízdenku vlakem Benátky/Verona a zpět
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
140 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
1 790 Kč
• 3 večeře:
cca 4 EUR/osoba/noc
• pobytovou taxu:
• místní doprava MHD, vstupy do objektů: cca 80 EUR

Program zájezdu TYP „B”: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z Prahy v pozdních odpoledních
hodinách (odjezd z ČR viz ceník).
2. den - 3. den: Benátky, prohlídka historického města,
nám. sv. Marka, Dóžecí palác, kampanila, rybí tržnice,
muzeum Peggy Guggenheimové, projížka po Canal
Grande a Ponte Rialto, kostel San Paolo a kostel dei Frari,
Scuola Rocco, v květnu historická slavnost Sensa - zasnoubení Benátek s mořem, event. volný program, lodí po
kanále a na ostrovy Murano (skláři), Burano (krajky) a
Torcello (významné památky), uličky Benátek, židovská
čtvr, odjezd do ČR ve večerních hodinách.
4. den: Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.
Program zájezdu TYP „C”:
1. den: Odjezd z Prahy v pozdních odpoledních
hodinách (odjezd z ČR viz ceník).
2. den - 3. den: Benátky, prohlídka historického města,
Piazza S. Marco s bazilikou, Dóžecí palác a kampanila, kostel San Paolo a Santa Maria Gloriosa dei Frari, karnevalový
průvod masek, divadelní a hudební představení na ulicích,
Canal Grande a paláce, Ponte di Rialto Eventuelně volný
program; lodí po kanále a na ostrovy Murano (ostrov
sklářů) a Burano (barevný ostrov krajky), slavnostní masky
pózují v uličkách, odjezd do ČR ve večerních hodinách.
4. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám probíhajících
akcí a otevíracím dobám. Návštěva Bienále je individuální a průvodce se věnuje ostatním klientům.
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Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odlet v ČR
Q IW 17 04 27.4. - 30.4.
13 490,PRAHA
Q IW 37 04 15.9. - 18.9.
13 490,PRAHA
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
+1 990 Kč
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Ubytování: Je zajištěno v hotelu ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3.osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální.
Cena zájezdu obsahuje:
• „A, C” 2 ubytování se snídaní
• „B” 1 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• „C” 1 večeře:
• pobytovou taxu
cca
• vstupy do objektů při prohlídkách:
cca
• cesty lodí:

170 Kč
450 Kč
60 EUR
40 EUR

Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, České Budějovice
ZDARMA; Hradec Králové, Pardubice, Brno 400 Kč.
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až
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd z ČR
Q IH 08 04 C 24.2. - 27.2.
5 490,viz text
Q IH 15 05 A 13.4. - 17.4.
5 490,viz text
Q IH 21 04 B 26.5. - 29.5.
4 990,viz text
Q IH 28 05 A 13.7. - 17.7.
5 590,viz text
Q IH 35 05 A 31.8. - 4.9.
5 590,viz text
Q IH 39 05 A 27.9. - 1.10.
5 490,viz text
Příplatek za 1lůžk. pokoj: A, C
+1 100 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj: B
+650 Kč
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BENÁTKY a VERONA
Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do Benátek, transfer do hotelu,
ubytování. Odpoledne procházka po Benátkách.
2. den: Po snídani celodenní prohlídka města s
neopakovatelnou atmosférou, které je rozloženo v laguně na více než stovce ostrůvků. Prohlídka náměstí sv.
Marka se zvonicí a chrámem sv. Marka, Dóžecí palác,
plavba vaporettem po hlavní benátské dopravní tepně
Canal Grande. Návštěva sklárny na ostrově Murano a
ostrova Burano.
3. den: Snídaně, celodenní výlet do Verony (cesta
vlakem z Benátek do Verony je cca 60 minut). Město
proslulé milostným příběhem o Romeovi a Julii.
Starobylé místo láká svými památkami a historií.
Možnost návštěvy rodného domu Julie, baziliky San
Zeno Maggiore, proslulého římského amfiteátru na
náměstí Bra. Návrat na ubytování.
4. den: Snídaně, individuální volno, dle letového řádu
transfer na letiště a odlet do Prahy.
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Náměstí Svatého Marka (Piazza San Marco): Náměstí
Svatého Marka je samotným centrem města. Toto rušné, luxusní a zároveň romantické náměstí, bývá prvním cílem všech příchozích do Benátek. Zde se nachází to naprosto nejvzácnější.
Patří mezi nejznámější benátské náměstí, které je pravidelně zaplavováno vodou. Má tvar lichoběžníku, je dlouhé 176 metrů a
v nejširším bodě 82 metrů. Náměstí Svatého Marka najdete v
samém srdci Benátek a je orientačním bodem většiny turistů.
Specifikem náměstí je neuvěřitelné množství holubů. Ve 12.
století bylo největším náměstím na světě! Obklopuje jej řada
dalších významných památek, jako bazilika, Dóžecí palác, zvonice nebo domy Procuratie (budovy, které obklopují náměstí, mají průčelí tvořené arkádami, ve kterých se v přízemí nachází kavárny, bary a luxusní obchody, v patrech potom muzea).
Bazilika Svatého Marka (Basilica di San Marco): Stavba byla v průběhu let neustále zkrášlována. V současnosti má podobu pěti kopulového chrámu s 2463 sloupy. Chrám Svatého
Marka je nejlépe zachovaným byzantským kostelem na světě.
Vstup do samotného kostela je bezplatný (nezapomeňte na
řádné oblečení - zakrýt ramena a kolena! - kostel je funkčním
svatostánkem). Zpoplatněný vstup je pouze do pokladnice, na
terasu okolo kostela, ze které je výhled na náměstí a moře, a
dále se platí ke *Zlaté desce*, která se nachází za hlavním
oltářem a je skutečně celá ze zlata.
Dóžecí palác (Palazzo Ducale): Dóžecí palác se nachází stranou
od baziliky Svatého Marka, byl sídlem Dóžete (el dux) a benátské vlády. Za dobu své existence byl několikrát přestavěn, nejvýraznější změnou prošel po požárech v letech 1574 a 1577.
Zcela původně byl palác pevností, až po upevnění vlády Benátek
nad Jadranem se z pevnosti stal palác. Později se stal sídlem
Dóžete. Největší prostor zabíraly zasedací místnosti Senátu a
Rady. V současnosti se v paláci pořádají významné výstavy. Uvnitř
paláce se nachází zbrojnice, sál Senátu, sál Rady starších, sál
Antikolegia, sál Kolegia a další, dále Markova knihovna a apartmá
Dožete. Hlavní vchod do paláce nese jméno Porta della Carta. Na
východní staně je palác propojen Mostem vzdechů s věznicí.
Mosty a kanály v Benátkách: Most vzdechů (Ponte dei
Sospiri): Jeho zajímavé jméno plyne ze vzdechů, které vydávali vězňové, kteří tudy byli po odsouzení v Dóžecím paláci odváděni do vězení. Byl postaven v roce 1574 a spojuje výslechovou místnost v Dóžecím paláci s blízkou věznicí. Dnes se však
ke svému původnímu účelu nepoužívá a je oblíbenou kulisou
pro romantické snímky Benátek. Most Rialto: Rialto je obchodním centrem města, bylo tedy jasné, že zde bude muset v budoucnu stát most, přes Canal Grande. Zpočátku byl tedy Rialtský
most jediným mostem, který propojoval oba břehy Canalu
Grande. V 11. st. vznikl most pontonový. Až v roce 1264 byl postaven most dřevěný. Ten se však pod tíhou velkého počtu lidí,
kteří se na něm v osudnou chvíli nacházeli, zřítil roku 1444.
Další most, který na tomto místě stál, byl opět dřevěný. Ale již v
16. st. bylo jasné, že je opět nedostatečný. Proto bylo rozhodnuto o stavbě kamenného mostu.
Muzea a galerie v Benátkách: I přesto, že jsou Benátky poměrně malým městem, nalezneme zde více než dvacet muzeí
a galerií. Většina z nich je věnována historii města a umělcům
spjatým přímo s Benátkami. Sbírky místních muzeí jsou považovány za velmi cenné a unikátní. Téměř všechna muzea mají
jeden den v týdnu zavřeno a otevírací doba je různá.
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