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FLORENCIE • ŘÍM • NEAPOL •
POMPEJE • BENÁTKY
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR odpoledne (odjezd z ČR viz text).
2. den: Návštěva Florencie, metropole Toskánska, kolébky
renesančního umění. Pěší procházka přes Ponte Vecchio slavný most zlatníků, ke Starému paláci na centrálním
náměstí Signoria, radnici připomínající hrad s 94m vysokou
věží. Náměstí je ozdobeno i sochou Davida a Neptunovou
fontánou. Dále pokračování k Dómu S. Maria del Fiore a
baptisteriu - jedinečným stavbám obkládaným mnohobarevným mramorem. Individuálně možnost prohlídky
slavné galerie Uffizi se sbírkami rodu Medici (doporučujeme rezervaci vstupu). Odpoledne odjezd z Florencie a
večer příjezd do Fiuggi, lázeňského městečka jižně od Říma,
ubytování.
3. den: Po snídani návštěva nejmenšího svrchovaného
státu - Vatikánu - prohlídka Vatikánských muzeí, největších
muzeí na světě, Sixtinské kaple s Michelangelovým
Posledním soudem a dalších sálů věnovaných významným
italským malířům. Dále prohlídka náměstí sv. Petra s
obrovskými kolonádami z 284 dórských sloupů zdobenými
140 sochami svatých, egyptským obeliskem dovezeným
do Říma Caligulou a zejména s největším křesanským
kostelem na světě, bazilikou Sv. Petra. Tento kostel byl
založen ve 4. st. na místě hrobu apoštola Petra a na jeho
výzdobě se podíleli umělci jako Bramante, Raffael,
Michelangelo a další. Možnost výstupu na kupoli baziliky s
krásnými výhledy na město. Odpoledne návštěva
Andělského hradu, který je možno obdivovat z Andělského
mostu na řece Tibeře a v němž je dnes muzeum obrazů i
zbraní. Z horní terasy hradu je krásný pohled na Řím i na
Vatikán. Návrat na ubytování do Fiuggi.
4. den: Po snídani odjezd do Neapole - původně řecké
osady, dnes metropole Kampánie, sídla univerzity a
arcibiskupa. Dopoledne prohlídka města: Castel Nuovo s
mohutnými kruhovými věžemi a vítězným obloukem, dále
někdejší rezidence neapolských králů - Palazzo Reale,
kartouzský klášter San Martino - vzorová stavba
neapolského baroka, pevnost Sant Elmo, divadlo San Carlo,
jedno z největších evropských divadel, a další památky.
Odpoledne návštěva Pompejí - vykopávek antického
města na úpatí Vesuvu, ve kterém se pod nánosem
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sopečného popela zachovala naprosto unikátní podoba
prostředí i života obyvatel před téměř 2000 lety, prohlídka
s místním průvodcem. Návrat na ubytování do Fiuggi.
5. den: Po snídani odjezd do Říma, pokračování pěší
prohlídky po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi
ovládána celá Říše římská: Koloseum - nejkrásnější a
největší dochovaná stavba antického Říma, Forum
Romanum s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů
patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Kapitol - nám.
navžené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými
sbírkami soch i obrazů, kašnou i jezdeckou sochou Marca
Aurelia, Pantheon - nejlépe zachovaná stavba z dob římské
antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství,
večerní procházka: Fontana di Trevi - největší vodní varhany
Říma, Palazzo Quirinale, Španělské schody, Piazza di Popolo.
Pozdě večer odjezd z Říma. Přes noc cesta do Benátek.
6. den: Brzy ráno příjezd do Benátek. Přejezd lodí na
náměstí sv. Marka a půldenní prohlídka Benátek, pohádkového města na laguně, odděleného od moře řadou
písečných lavic. Sto osmnáct ostrovů, čtyři sta mostů a sto
sedmdesát kanálů, to jsou Benátky. Centrem města je nám.
Sv. Marka, kde je možno obdivovat basiliku Sv. Marka s
nádhernou gotickou fasádou zdobenou barvenými
mozaikami, Dóžecí palác - symbol slávy a moci Benátek s
krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, vyjet výtahem
na zvonici s nádhernou vyhlídkou na celé město nebo si
posedět pod četnými arkádami obklopujícími celé náměstí.
Dále procházka nejkrásnějšími benátskými uličkami s
nesčetnými paláci, kostely, mosty a náměstíčky až ke
slavnému mostu Ponte Rialto. Okolo poledne návrat lodí na
parkoviště a odjezd. Příjezd do ČR v pozdních nočních
hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v hotelu**/*** ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby
na přistýlce, bez slevy. Snídaně kontinentální, večeře za
příplatek jednoduchá servírované.
Cena zájezdu obsahuje:
• 3 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• služby místního průvodce v Pompejích
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
230 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
750 Kč
• příplatek za 3 večeře:
• rezervace a vstup do Galerie Uffizi*:
500 Kč
(18-25 let 300 Kč, do 18 let 150 Kč)
(*nutná rezervace 1 měsíc předem)
• vstupy, místní lodní dopravu v Benátkách, MHD v Římě,
cca 80 EUR
pobytové taxy, fakultativní služby
Nástupní a svozová místa v ČR:
Praha, Jihlava, Velké Meziříčí, Velká Bíteš, Brno, Bratislava, Břeclav, Kroměříž,
Olomouc, Prostějov, Přerov, Vyškov, Zlín ZDARMA

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q IF 20 06
15.5. - 20.5.
7 990,viz text
Q IF 27 06
3.7. - 8.7.
7 990,viz text
Q IF 34 06
21.8. - 26.8.
7 990,viz text
Q IF 39 06
25.9. - 30.9.
7 990,viz text
Q IF 43 06
25.10. - 30.10.
7 990,viz text
+900 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

54

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%

FLORENCIE • ŘÍM • VATIKÁN • TIVOLI
S POBYTEM U TYRHÉNSKÉHO MOŘE
ŘÍM • CERVETERI • OSTIA ANTICA • TIVOLI •
CASTEL GANDOLFO • VATIKÁN
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR odpoledne (odjezd z ČR viz text).
2. den: Ráno příjezd do Florencie UNESCO, kolébka
renesance, domov Machiavelliho, Michelangela i
Medicejských. Prohlídka Piazza della Signoria a Palazzo
Vecchio, Piazza del Duomo s nepřehlednutelným Dómem,
Giottova kampanila, dóm St. Croce, kostel San Lorenzo a
kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, Ponte
Vecchio. Odjezd na ubytování.
3. den: Snídaně. Slavné zahrady a vily Tivoli UNESCO populární letovisko bohatých Římanů v období renesance.
Návštěva extravagantního paláce Villa d´Este, pozdně
renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními chrliči,
stinnými cestami a velkolepými fontánami - letní sídlo
kardinála Ippolita d´Este variantně rozsáhlý komplex
Hadriánovy vily - antické sídlo a zahrady císaře Hadriána.
Příjezd do „věčného města“ Řím UNESCO, málokde se
svědectví minulosti a současnosti doplňují tak harmonicky,
jako právě zde. Prohlídka nejzajímavějších pamětihodností pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla
kdysi ovládána celá Říše římská, Koloseum – symbol města,
Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších
objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol.,
Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými
paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Pantheon - nejlépe
dochovaná stavba z dob římské antiky považovaná za
vrcholné dílo římského stavitelství, Fontána di Trevi – největší
římská fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá
po celém světě, Španělské schody, večerní atmosféra uliček.
4. den: Snídaně. Vatikán UNESCO hlava katolické církve,
náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se
podíleli Raffael, Michelangelo a další. Možnost výstupu na
kopuli s krásným výhledem na celý Řím. Vatikánská muzea
s úchvatnými sbírkami antického umění a Sixtinskou kaplí s
Michelangelovým Posledním soudem. Dokončení prohlídky
Říma, Piazza del Popolo s barokními kostely, Piazza
Navona, nejkrásnější barokní náměstí s velkolepými
fontánami. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
5. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v hotelech*** ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy.

