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PANSTVÍ RODŮ
MALATESTA A MONTEFELTRO
S POBYTEM U MOŘE A NĚCO NAVÍC….

RIMINI • GRADARA • MONDAINO • SAN LEO •
SAN MARINO • SANTARCANGEL
DI ROMAGNA • VERUCCHIO • URBINO

Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 320 Kč
cca 1,5 EUR/os./den
• pobytovou taxu:
• trajekt Chioggia/Benátky/Chioggia: cca 15 EUR/os.
• minimetro do centra Perugie: cca 2 EUR (jedna jízda)
• doporučená částka na vstupy:
cca 100 EUR
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Santarcangel di Romagna
Rimini
San Marino• • Mondaino
• • • Gradara
San Leo •
Urbino •

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách (odjezd z
ČR viz ceník).
2. den: Ráno příjezd do Rimini, odpoledne ubytování v
hotelu, volno s možností koupání, večeře.
3. den: Po snídani, odjezd do středověkého města a
hradu Gradara, starého města s cimbuřím hradeb, proložené čtvercovými věžemi. Zdejší hrad patřil k rodu
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Beroun, Hořovice (Žebrák),
Rokycany, Plzeň: ZDARMA. Teplice, Ústí n/L, Litvínov, Most, Chomutov, Karlovy
Malatesta i Montefeltro, byl svědkem dojemného příV. 500 Kč. Svitavy, Polička: 600 Kč. Chrudim, Pardubice, Hr. Králové: 500 Kč.
běhu lásky mezi Paolem a Francescou, známého z
Chlumec n/C, Poděbrady: 400 Kč. Brno, V. Bíteš, V. Meziříčí, Jihlava,
Danteho Božské komedie. Po prohlídce odjezd do neHumpolec: 500 Kč. Opava, Ostrava, Fr. Místek, N. Jičín, Hranice,
dalekého středověkého městečka, patřícího rodu
Přerov, Prostějov, Olomouc: 600 Kč.
Malatesta Mondaino, kde je známá tvrz tohoto rodu.
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
Krátká prohlídka spojená s návštěvou historického mlýaž 1
na, kde se vyrábí slavný sýr Formaggio di Fossa „jámokód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q IA 35 10
1.9. - 10.9.
11 690,viz text  vý sýr”. Ukázka postupu výroby a malá ochutnávka (sýry, salám, med, víno, voda). Návrat do hotelu v
+3 390 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
pozdních odpoledních hodinách, večeře.
V případě včasného přihlášení do 2 měsíců před odjezdem se
4. den: Snídaně, pobyt u moře, možnost koupání,
zájmem o doobsazení nebude účtován příplatek za 1/1 pokoj
‘individuální volno, večeře.
Fakultativně návštěva zábavních parků např. Italia v
Miniatuře ve Viserbě, Oltremare s představením delfínů v Riccione, Aquafan - vodní park na koupání v
Riccione a jiné. Možnost zakoupit si zvýhodněné vstupenky a využít individuálně místní dopravu k návštěvě
Vámi vybraného parku.
5. den: Snídaně, pobyt u moře, oběd. Po obědě odjezd k návštěvě San Leo, malebného opevněného
městečka na skále s jedinou přístupovou cestou a nedobytnou tvrzí, bývalého sídla rodu Montefeltro.
Přejezd do San Marina, nejstarší republiky na světě a
zároveň jednoho z nejmenších států Evropy. Prohlídka
malebného centra hlavního města San Marina. V rámci prohlídky je v ceně zahrnuta i ochutnávka místních
likérů. Návrat pozdě večer.
6. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře. Fakultativně místní dopravou návštěva historického centra Rimini - s prohlídkou jádra města - Augustův
oblouk, hrad Malatesta, Tibériuv most, Chirurgův dům a
možnosti nákupů na místním trhu na Piazza Cavour a
Piazza Malatesta.
7. den: Snídaně. Dopoledne odjezd směrem k městečku Santarcangelo di Romagna, které si zachovalo v průběhu staletí své staré kouzlo. I zde vládl rod Malatesta,
a to až do r. 1462, což dokumentují zbytky pevnosti
RE
SNÁ ZERVA
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viz str. 1

⌧

Ubytování:
Je zajištěno v Rimini, v hotelu*** ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby 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.
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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, dopoledne prohlídka Perugie, staré
centrum (fontána Maggiore, dóm, Oratorio di San
Bernardino), odpoledne prohlídka Assisi, známé rodiště
sv. Františka (basilika sv. Františka, Tempio di Minerva,
basilica di Santa Chiara). Návrat na ubytování, 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, dopoledne prohlídka proslulého
Loreta, (Santa Casa). Při zpáteční cestě se zastavíme ve
středověkém městě Gubbio a ze starověku známého
města Urbino (dóm Palazzo Ducale), večer návrat na
ubytování, 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: Po snídani odjezd do Bologni, prohlídka
historického centra Bologna (šikmá věž, Neptunova
fontána, basilika, sv. Petronia, universita). V odpoledních
hodinách návrat k ubytování, večeře.
8. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno,
večeře.
9. den: Snídaně, vyklizení pokojů, odjezd do Chioggi.
Odsud přejezd lodí (trajekt za příplatek) 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.
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Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz

E N Á T K Y

INFORMACE: Italská historická města jsou uzavřena pro turistické autobusy. Autobus zajíždí na výstupní místa a odjíždí na určená parkoviště, pak se pokračuje MHD.

24 CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám probíhajících akcí a otevíracím dobám.

