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VERONA A BENÁTKY
S POBYTEM U MOŘE
VERONA • RAVENNA • FAENZA • RIMINI •
SAN MARINO • BENÁTKY
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách (odjezd z ČR
viz ceník).
2. den: Ráno zastávka ve Veroně - města proslulého
milostným příběhem o Romeovi a Julii. Možnost návštěvy
rodného domu Julie, baziliky San Zeno Maggiore,
proslulého římského amfiteátru na náměstí Bra, krátké
volno. Odpoledne příjezd do Rimini, ubytování, volný
program, možnost koupání, večeře.
3. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, možnost
fakultativních výletů, večeře.
4. den: Snídaně, dopoledne odjezd do Ravenny - hlavní
město Západořímské říše (mauzoleum Galii Pacidii,
mauzoleum císaře Theodoricha, hrob Dante Alighieriho,
ravenské mozaiky),odpoledne prohlídka města Faenza,
slavného již od středověku díky své keramice. Po prohlídce
návštěva a prohlídka jedné ze zdejších vyhlášených
keramických dílen. Večer návrat na ubytování, večeře.
5. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, možnost
fakultativních výletů, večeře.
6. den: Snídaně, dopoledne prohlídka historického centra
Rimini (Maletestův chrám, Augustův oblouk, Tiberiův most)
včetně návštěvy místního hlavního trhu. Odpoledne
prohlídka San Marina. Poté dojedeme do sklípku na
degustaci místních vín a typických produktů. Ve večerních
hodinách návrat na ubytování, večeře.
7. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, možnost
fakultativních výletů, večeře.
8. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, možnost
fakultativních výletů, večeře.
9. den: Snídaně, vyklizení pokojů, odjezd do Chioggi.
Odsud přejezd lodí (trajekt za příplatek cca 15 EUR) k
prohlídce Benátek. Prohlídka města (nám. Sv. Marka,
vévodský palác, plavební kanály), návrat lodí do Chioggi,
večer odjezd autokarem zpět do ČR.
10. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v Rimini, v hotelu*** ve 2lůžk.
pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. os. na přistýlce. Snídaně kontinentální, večeře servírované.

Cena zájezdu obsahuje:
• 7 ubytování s polopenzí
• dopravu luxusním autokarem
• prohlídka keramické dílny ve Faenze
• návštěva sklípku s degustací - v okolí San Marina
• ochutnávka likérů v San Marinu
• služby českého průvodce
• vybavení orientačními plány navštěvovaných míst
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
320 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• pobytová, taxa, vstupy, místní doprava, fakultativní
cca 80 EUR
služby a výlety, trajekt do Benátek
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Beroun, Hořovice (Žebrák), Rokycany,
Plzeň ZDARMA. Teplice, Ústí n/L, Litvínov, Most, Chomutov, Karlovy Vary 500 Kč.
Svitavy, Polička 600 Kč. Chrudim, Pardubice, Hr. Králové 500 Kč. Chlumec n/C,
Poděbrady 400 Kč. Brno, Ve. Bíteš, V. Meziříčí, Jihlava (Pávov), Humpolec 500 Kč.
Opava, Ostrava, Fr. Místek, N. Jičín, Hranice, Přerov, Prostějov, Olomouc 600 Kč

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q IQ 35 10
31.8. - 9.9.
10 690,viz text
+3 390 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
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

10%

do 31. 1.18 až

8%

do 1. 3.18 až

6%

FLORENCIE
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: I. II. Odjezd z ČR v odpoledních hodinách (odjezd
z ČR viz ceník).
2. den: I. II. Florencie UNESCO, kolébka renesance,
dopoledne prohlídka s místním průvodcem: Piazza
della Signoria a Palazzo Vecchio, Michelangelův David,
Bargello, Piazza Duomo, dóm, Giottova kampanila,
St. Croce, zahrad Boboli, kostel S. Maria Novella. Lázeňské
městečko Montecatini Terme. Ubytování, možnost večeře
za příplatek.
3. den: I. II. San Gimignano UNESCO, poutní kostel, Torre
Grossu, středověké město s rodovými věžemi, výborné víno
Chianti, fakul. ochutnávka místních specialit a vína
Vernaccia. Pisa UNESCO, baptisterium, šikmá věž,
Camposanto. I. Lucca, rodiště Pucciniho, kouzelné nám.,
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krásný dóm San Martino z 11. stol., vyhlídka. Atmosféra
podvečerního města. Návrat na ubytování. II. Krátká
zastávka v městečku Vinci, rodišti L. da Vinci, a možnost
návštěvy jeho muzea. Návrat na ubytování.
4. den: I. Florencie, kostel San Lorenzo a kaple Medicejských
s Michelangelovými náhrobky, Ponte Vecchio, možnost
návštěvy galerie Uffizi (nutná rezervace předem) nebo
Academie, tržnice, možnost večeře, odjezd zpět do ČR. II.
kouzelné údolí Garfagnana s krásnými přírodními scenériemi Apuánských Alp. Fakultativně cesta místním autobusem
do hor a návštěva jeskyně. Carrara, variantně dle počasí –
výjezd k mramorovým dolům, fakultativně exkuzre do dolů,
nebo odpolední koupání na městských plážích.
5. den: I. Ráno návrat do ČR. II. Lucca, historické jádro,
románská a gotická architektura, krátká prohlídka centra,
možnost volby dalšího programu: 1. skupina - individuální
pobyt v Lucce, nebo 2. skupina - odjezd k moři na pláže u
Carrary, koupání, v podvečer návrat na ubytování - cestou
zastávka v Lucce a nástup 1. skupiny, v případě
nepříznivého počasí všichni odjezd z Luccy dříve, zastávka v
Pistoii, starobylé město, nádherný dóm a další památky,
brzký návrat do Montecatini a možnost koupání v termálním bazénu. V případě zájmu celodenní individualní výlet
do Florencie místní dopravou cca 9 EUR.
6. den: II. Celodenní Florencie, galerie, muzea, Ponte
Vecchio, odpoledne možnost návštěvy galerie Uffizi.
Odjezd zpět do ČR.
7. den: II. Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
Italská historická města jsou uzavřena pro turistické autobusy. Autobus zajíždí na výstupní místa a odjíždí na určená
parkoviště. Při prohlídce Florencie Vás autobus zaveze na
okraj města a dále je nutné počítat s využitím městského
busu až přímo ke katedrále (cca 3 EUR - 1 cesta).
Ubytování - TYP I. a II.: Je zajištěno hotelu**/*** ve
2lůžk. pokojích s vl. příslušenstvím v lázeňském městě
Montecatini Terme vzdáleném 20 km od Florencie. Možno
ubytovat 3. osobu na přistýlce - bez slevy.
Cena zájezdu obsahuje:
• I. 2 ubytování s kontinentální snídaní
• II. 4 ubytování s kontinentální snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
230 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• průvodce ve Florencii:
cca 5 EUR
• příplatek za 1 večeři:
480 Kč
• záloha na vstup do Galerie Uffizi*:
500 Kč
(*nutná rezervace 1 měsíc předem)
• II. záloha na vstupné do mramorových lomů:
300 Kč
(min. počet 15 osob)
• pobytové taxy, místní dopravu, vstupy, ochutnávky
80 EUR
a fakultativní služby:
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, České Budějovice nebo Plzeň
ZDARMA. Hradec Králové, Pardubice, Brno 400 Kč.
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Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q IJ 18 05 I
4.5. - 8.5.
7 490,viz text
Q IJ 27 07 II
2.7. - 8.7.
8 990,viz text
Q IJ 39 05 I
26.9. - 30.9.
7 490,viz text
+1 200 Kč II.+
+2 200 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj: I.+
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%
53

