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Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz

BENÁTKY, KARNEVAL A VELIKONOCE
BENÁTKY • VERONA • FLORENCIE
BENÁTKY A OSTROVY
Benátky

•

•

4

Verona

B E N Á T K Y

BB
•

Florencie

BB

BB
•

ŘÍM

BENÁTKY, KARNEVAL A VELIKONOCE
Program zájezdu: Doprava „A” BUS • „B” LETECKY
1. den: „A” Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: „A” Benátky - Chiesa della Pieta (kostel, kde působil
Vivaldi), Riva degli Schiavoni, Piazza San Marco a památky na
něm, za příznivého počasí výjezd na benátskou Kampanilu
(vyhlídka ilustrující, proč se o Benátkách hovoří jako o městu
ostrovů), Teatro la Fenice, unikátní schodiště Scalla Contarini
del Bovolo, Ponte di Rialto (nejstarší benátský most vedoucí
přes Velký kanál), benátská tržnice. Pro zájemce pokračuje po
obědě druhá část prohlídky. Campo San Polo (největší
benátské suchozemské náměstí, v době karnevalu jedno z
jeho center), Basilica dei Frari (františkánský klášterní kostel s
díly Tiziana, Belliniho i Donatella), Scuola Grande di San
Rocco (unikátní soubor pláten a fresek od Tintoretta), dva
mosty přes Velký kanál – Ponte degli Scalzi a Ponte della
Costituzzione, benátské ghetto (po jeho vzoru vznikla ghetta
v celé Evropě, Shakespeare sem umístil Kupce benátského),
vyhlídková plavba vaporettem k náměstí San Marco.
„B” Odlet z Prahy odpoledne, transfer na ubytování.
Dále společný program „A” • „B”
3. den: Snídaně. Poznávání ostrovů v laguně – Burano –
ostrov pestrobarevných fasád, krajek a rybářů, Torcello –
původní centrum celých Benátek, Murano – ostrov benátských sklářů, v jedné ze skláren uvidíte, jak se vyrábí v
Benátkách sklo dodnes, ve druhé části dne volný program
na karnevalový rej nebo prohlídku muzeí.
4. den: Snídaně, Procházka Benátkami - Chiesa di San
Zaccaria (renesanční kostel s mistrovským Belliniho plátnem),
Chiessa di Santa Maria Formosa, benátský pantheon San
Zanipolo (dominikánský klášter), Chiesa San Moise, Santa
Maria del Giglio, Campo Santo Stefano, Galleria dell´Academia
(vyhlášená obrazárna), „prokletý dům“, muzeum Peggy
Gugenheim, největší benátský barokní chrám Bazilica di Santa
Maria della Sallute, Punta della Dogana s expozicí
nejmodernějšího umění. „A” Večer odjezd do ČR.
5. den: „A” příjezd do ČR v časných ranních hodinách.
„B” Snídaně. Benátky - Chiesa della Pieta (kostel, kde
působil Vivaldi), Riva degli Schiavoni, Piazza San Marco a
památky na něm, za příznivého počasí výjezd na benátskou
Kampanilu (vyhlídka ilustrující, proč se o Benátkách hovoří
jako o městu ostrovů), Teatro la Fenice, unikátní schodiště
Scalla Contarini del Bovolo, Ponte di Rialto (nejstarší
benátský most vedoucí přes Velký kanál), benátská tržnice.
Pro zájemce pokračuje po obědě druhá část prohlídky.
Campo San Polo (největší benátské suchozemské náměstí, v
době karnevalu jedno z jeho center), Basilica dei Frari
(františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho
i Donatella), Scuola Grande di San Rocco (unikátní soubor
pláten a fresek od Tintoretta), dva mosty přes Velký kanál –
Ponte degli Scalzi a Ponte della Costituzzione, benátské ghetto (po jeho vzoru vznikla ghetta v celé Evropě, Shakespeare
sem umístil Kupce benátského), vyhlídková plavba
vaporettem k náměstí San Marco. V podvečerních hodinách
transfer na letiště a odlet do Prahy.
Ubytování: Je zajištěno v hotelu*** ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby
na přistýlce bez slevy.
Cena zájezdu obsahuje:
• A 2 ubytování se snídaní, B 3 ubytování se snídaní
• A dopravu luxusním autokarem z/do ČR
• B leteckou přepravu Praha/Benátky/Praha
(vč. kabinového zavazadla dle podmínek let. spol.)
• B transfer do/z hotelu a letištní taxy a poplatky
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena neobsahuje:
170 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• „B” připojištění storno nadstandard (viz str. 2): 310 Kč
• cesty lodí po kanálech:
cca 40 EUR
• vstupy, pobytovou taxu, místní dopravu, fakultativní služby
cca 80 EUR
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl,
V. Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady ZDARMA.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk.
odjezd ČR
Q IC 06 05 A
8.2. - 12.2.
4 790,viz text
Q IC 06 04 B
9.2. - 12.2. 10 990,PRAHA
Q IC 13 05 A 29.3. - 2.4.
4 790,viz text
Příplatek za 1lůžk. pokoj: „A”+1 000 Kč „B”+1 500 Kč
V případě včasného přihlášení do 2 měsíců před odjezdem se
zájmem o doobsazení nebude účtován příplatek za 1/1 pokoj.
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

6%

do 31.1.18 až

4%

BENÁTKY • VERONA • FLORENCIE
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, odjezd z vlakového nádraží Termini
rychlovlakem Freccia Rossa do Florencie (doba jízdy z
Benátek do Florencie je cca 2 hodiny). Prohlídka této
renesanční klenotnice, např. Palazzo Medici, Riccardi, sídlo
tohoto významného rodu, Medicejská kaple: Knížecí kaple a
pohřební kaple rodu S. Marco, dominikánský klášter, kaple
sv. Antonína, gotický dům S. Maria del Fiore, největší církevní
památka ve městě, baptisterium, Rajská brána, Gotická
kampanila, Palazzo Vecchio – gotická radnice, Pantheon ze
13. stol., gotický a renesanční interiér, kostel Santa Croce,
hrobka Michelangela. Ponte Vecchio, most přes řeku Arno,
pozdně gotické a renesanční domy a paláce. V odpoledních
hodinách odjezd zpět do Benátek. Nocleh.
5. den: Snídaně, individuální volno, dle letového řádu
transfer na letiště a odlet do Prahy.
Ubytování: Je zajištěno v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk.
odlet ČR
Q IB 17 05
27.4. - 1.5.
17 990,PRAHA
Q IB 37 05
15.9. - 21.9. 17 990,PRAHA
+1 990 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%

BENÁTKY A OSTROVY
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR v časných ranních hodinách (odjezd z
ČR viz ceník), do Rakouska a Itálie. Odpoledne prohlídka
zámku Miramare na břehu Terstského zálivu. Romantická
novogotická stavba na skalisku na břehu moře je obklopena
rozsáhlým parkem v italském stylu. Zámek vybudoval
Maxmilián, mladší bratr císaře Františka Josefa I. Interiéry
zámku i zdejší muzeum vypovídají jeho pohnutý osud až do
jeho naplnění na mexickém popravišti. Večer se ubytujeme v
hotelu v přímořském letovisku Lido di Jesolo nebo Cavallino.
2. den: Po snídani plavba po laguně do Benátek UNESCO,
prohlídka historického města, náměstí sv. Marka s velkolepou bazilikou, triumf gotické architektury Dóžecí palác,
Kampanila, věhlasný most Rialto, rialtské trhy, Santa Maria
Gloriosa dei Frari, bazilika San Giovanni e Paolo s náhrobky
dóžat, projížka po Canal Grande, který lemují
nejvelkolepější paláce, Campo San Polo, největší benátské
suchozemské náměstí. Večer návrat na ubytování.
3. den: Snídaně. Návštěva ostrovů benátské laguny, ostrov
Burano známý ručními krajkami a fantastickou atmosférou
malých pestrobarevných domků na břehu nespočtu kanálů,
ostrov Murano, skupina ostrůvků propojených mezi sebou
mosty, z praktických důvodů odvěké centrum sklářů,
sklářské dílny, ukázka foukání skla. V odpoledních hodinách
odjezd, návrat do ČR v nočních hodinách
Ubytování: Je zajištěno v Lido di Jesolo nebo Cavallino
v hotelu ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím.
Cena zájezdu obsahuje:
• 2 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
140 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
590 Kč
• 2 večeře:
• cesty lodí po kanálech - celodenní plavenka: cca 15 EUR
cca 20 EUR
• plavba na ostrovy:
• vstupy, pobytovou taxu, MHD, fakul. služby: cca 80 EUR
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V.Mýto,
Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady ZDARMA.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk.
odjezd ČR
Q ID 20 03
18.5. - 20.5.
4 890,viz text
Q ID 39 03
28.9. - 30.9.
4 490,viz text
+790 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

Cena zájezdu obsahuje:
• 4 ubytování se snídaní
• leteckou přepravu Praha/Benátky/Praha
• transfer do/z hotelu, letištní taxy a poplatky
• jízdenku vlakem Benátky - Verona a zpět
• jízdenku rychlovlakem do Florencie a zpět
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):

310 Kč
• připojištění storno nadstandard (viz str. 2):
• 3 večeře:
1 790 Kč
cca 120 EUR
• vstupy, místní dopravu, pobytové taxy:

V případě včasného přihlášení do 2 měsíců před odjezdem se
zájmem o doobsazení nebude účtován příplatek za 1/1 pokoj.
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

190 Kč

do 10.12.17 až

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%
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