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Pokyny pro účastníky zájezdu do Itálie v termínu 13. – 17. 4. 2011. 
 

I. Program:  
 

1. den ST 13. 4.:   Autobus pro účastníky zájezdu do Milána bude přistaven ve středu dne 13.4. v 16.00 hod. před 
vlakovým nádražím v Pardubicích, (nástup účastníků z Moravy), v 16.05 odjezd do Hradce Králové. 
  
V Hradci Králové bude autobus přistaven v 16:35 hod. u budovy Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních 
nástrojů a nábytku, 17. listopadu 1202. Odjezd v 17:00 hod. 
 
V Praze bude autobus přistaven na Zličíně na autobusovém nádraží, na stanovišti zájezdových autobusů v 18.20 
hod. (nástup jedné účastnice), poté hned odjezd., noční přejezd do Itálie. 
 
Autobus – bílý Neoplan – bude ozn. za předním sklem fi „Cestovní kancelář BOCA“. 
 

2. den ČT 14. 4.: MILANO – ráno příjezd na výstaviště do Milána na Fiera Milano Nuovo Polo, celodenní návštěva 
veletrhu nábytku, který má ve světě vysoký kredit. Probíhá paralelně s jednou z nejprestižnějších světových 
designérských akcí Salone Internazionale del Mobile.  Příznivci veletrhu z celého světa každoročně zaplaví na několik 
dní Miláno. Ve speciální sekci pro mladé designéry se pod názvem That´s design! – The New Creative Generation 
prezentuje mezinárodní designérský dorost a významné evropské výtvarné školy v rušném centru města. Večer odjezd 
na ubytování do hotelu Continental v Biandronnu, cca 65 km od Milána, nocleh.  
 

3. den PÁ 15. 4.:  MILANO – prohlídka města: 
Dopoledne:  ZONA TORTONA - protože během veletrhů žije designem celé město,  je dobré navštívit také tuto 
městkou část zvanou Zona Tortona, ve které se sdružují další značky, menší alternativní designeři z celého světa a 
třeba i školy. Oblast tvoří několik ulic, na kterých najdete desítky malých výstav.  Přejezd do části Navigli – prohlídka. 
Odpoledne: návštěva středověkého centra Milána – prohlídka Dómu – gotic.katedrála (1386), dokonč. r. 1809, patřící 
k největším církevním stavbám, jedinečný doklad gotického slohu na území Itálie. V kryptě se nachází dómský poklad. 
(Otevř.: katedrála 8.30-18.45, pokladnice 9-13.00, 14-17.00 hod.). Krátké osobní volno, odjezd zpět do Biandronna  na 
ubytování.  
 

4. den SO 16. 4.:  MILANO – pokračování v prohlídce města:  
Galleria Vittorio Emanuele II. – obchodní pasáž na půdorysu kříže se stylovými obchody, restauracemi a kavárnami, 
1865 –1878, arch. G. Mengoni.  Castello Sforzesco – pův.renes. sídlo Sforzů (od r. 1450),  16. a 19. st., muzeum – 
neolit,  významné egypt. oddělení, antické památky řec., etruské, řím.,  užité umění, graf. kabinet, kolekce soch. – od 
antiky až k Michelangelovi ( slavná Pieta Rondanini), malířství 14. - 18. st. – Mantegna, Coreeggio, Tintoretto, 
Tiepolo, Guardi aj. hudební sbírka,  Palazzo della Ragione (1228-33),  Scuola Palatine (1645), historická a moderní 
architektura Milána, Teatro della Scala-La Scala – procházka kolem jedné z nejprestižnějších divadelních scén,1775-
8, přední osobnosti hudeb. světa (Rosini, Verdi, Puccini, Toscanini aj). V příp času a zájmu návštěva Museo teatrale 
alla Scala, kostýmy, dekorace, kulisy aj.,  
V pozdním odpoledni osobní volno, návštěva Pinacoteca di Brerra – jedna z nejvýzn. galerií v Itálii, vynikající sbírka, 
38 sálů, kolekce  ital. malířství 15.-20 st. (Mantegna, Piero della Francesca, Belini, Rafael, Tintoretto, Veronese, 
Modigliani ad.), holandské a vlámské malířství. Večer odjezd, noční přejezd do ČR.  
 
5. den NE 17. 4.:   Příjezd do Hradce Králové kolem poledne. 
 
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 2x ubytování v hotelu Continental **** v Biandronnu ve vícelůžkových 
pokojích (tří a čtyřlůžkové), 2x snídani v hotelu, služby odborného průvodce CK, komplexní pojištění do zahraničí 
(obsah. pojištění léčebných výloh a pojištění storna zájezdu z důvodu nemoci), zákonné pojištění při úpadku CK, 
informační materiály na cestu(mapky) a DPH. 
Cena nezahrnuje: vstupy a další stravu. 
 
 



II. Platnost cestovních dokladů: 
 

Na cestu do Itálie je nutný platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz vydaný po roce 2000 (zelený, se čtecím 
kódem). Prosíme zkontrolovat si platnost Vašich dokladů. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného 
pobytu na území Itálie, Francie a Německa. V případě, že účastník nebude mít platný doklad, nebude mu umožněn 
vstup do země.  
DŮLEŽITÉ: Pokud je účastník zájezdu cizinec a nevlastní český pas, je povinen si zjistit na cizinecké policii, příp. 
na Ministerstvu zahraničních věcí, zda je nutné si na cestu obstarat vízum. V případě, že si nezajistí potřebné vízum, 
může mu být zakázán vstup na území dané země.  

III. Informace o pojištění: 
 

Všichni účastníci zájezdu mají v ceně zájezdu zahrnuto komplexní cestovní  pojištění u Union pojišťovny, a.s. 
Při zdravotních potížích v zahraničí informujte vždy nejprve průvodce zájezdu (má u sebe veškeré doklady k pojištění), 
který Vám pomůže vyřešit vzniklý problém, příp. kontaktovat asistenční linku pojišťovny Union. 
 

Všeobecné pojistné podmínky komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdu jsou k dispozici k osobnímu 
nahlédnutí na webových stránkách pojišťovny UNION, a. s. (www.union.sk). 
 

Pojištěním zákazníka vzniká  vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou UNION, a. s.. CK BOCA spol. s r. o. je pouze 
zprostředkovatelem smluvního vztahu. Tento smluvní vztah je doložen uzavřenou smlouvou, jejíž plné znění je 
zákazníkům k dispozici k osobnímu nahlédnutí v provozovně CK.  
 
 Rozsah pojištění: 
 

 Riziko Rozsah Pojistná suma 
1. pojištění zavazadel  poškození, zničení, odcizení, ztráta 16.000 Kč, max. 4.000 Kč/ 1 věc 
2. pojištění zodpovědnosti za 

škodu 
škody na zdraví 
škody na majetku 

2,400.000 Kč 
800.000 Kč 

3. úrazové pojištění 
 

trvalé následky úrazu 
smrt v důsledku úrazu 

160.000 Kč 
80.000 Kč 

4. pojištění pro případ zrušení 
zájezdu  

choroba, úraz, úmrtí, živelná událost, 
trestný čin 

80% stornopoplatku, max. 24.000 
Kč/os., dohromady maximálně 
72.000 Kč 

5. pojištění léčebných nákladů  ošetření, hospitalizace, převoz 80.000 EUR  
6. pojištění nevydařené 

dovolené 
hospitalizace po dobu delší než 3 dni 
v době trvání zájezdu 

400 Kč/den hospitalizace 
pojištěnému 
240 Kč/den spolupřihlášené osobě 

7. pojištění zvýšených nákladů 
na zpětnou přepravu 

cestovní náklady na dopravu ze 
zájezdu 

8.000 Kč/osoba, spolu max. 32.000 
Kč 

8. pojištění doprovodu cestovní náklady osoby doprovázející 
dítě do 15 let 

24.000 Kč 

9. pojištění předčasného 
návratu a nečerpaných 
služeb 

cestovní náklady a nečerpané služby 
při předčasném návratu ze zájezdu 

8.000 Kč/osoba, spolu max. 32.000 
Kč 
16.000 Kč/osoba, spolu max. 64.000 
Kč 

10. pojištění ztráty dokladů náklady na obstarání náhradních 
dokladů 

8.000 Kč 

11. pojištění cestovních nákladů 
v případě nepojízdného 
vozidla  

cestovní náklady, resp. ubytování v 
místě opravy 

5.500 Kč/osoba 

12. pojištění zpoždění 
hromadného dopravního 
prostředku  

odškodné za zpoždění hromadného 
dopravního prostředku při cestě ze 
zahraničí  

80 Kč/hodina, max. 800 Kč/osoba 

13. pojištění právní pomoci náklady na advokáta / náklady kauce 1.500 EUR / 2.500 EUR 
14. pojištění opožděného nástupu 

na zájezd 
odškodné za nečerpané služby 2.400 Kč / osoba, spolu max. 8.000 

Kč 
 
IV. Orientační výše vstupného v Miláně (ceny jsou uvedeny v EUR): 
 
                                                                                          dospělí              studenti                          děti do 18 let 

veletrh nábytku placeno předem MILANO  
Pinacoteca di Brera placeno předem 

 Dóm /včetně klenotnice a babtisteria 1,-/8,- - 10,- 1,-/8,- - 10,- 1,-/8,- - 10,- 



 Castello Sforzesco 3,- 3,- 1,50  
 Museo Teatro alla Scala 5,- 5,- 5,- 
Celkem (nejvyšší možná varianta):                                               cca 20 EUR              cca 20 EUR           cca 16 EUR 
 
 
V. Vstupné a kapesné, orientační cena vstupného: 
 

Vstupné a kapesné není zahrnuto v ceně zájezdu a účastníci si jej budou hradit ze svého kapesného. Předpokládaná 
výše vstupného vč. kapesného pro studenty činí cca 40 – 60 EUR . Doporučená výše celkového kapesného však závisí 
na zvážení každého účastníka (dle předpokládaného vstupného – návštěvy památek dle dohody s pedagogickým 
dozorem a předpokládaných dalších výdajů). Doporučujeme provést výměnu již v ČR, neboť výměna v zahraničí je 
dražší a narušuje program celé skupině. 
 
VI. Zajištění občerstvení během cesty v autobuse: 
 

Čaj, káva, nealkoholické nápoje (nákup za Kč). 
 
VII. Nezapomeňte si vzít s sebou: 
 

-  platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz a event. také jeho kopii (stránka s osobními údaji a fotografií)   
- léky, které pravidelně užíváte, deštník, eventuelně sluneční brýle 
- pohodlný oděv a obuv (počítejte s oblečením pro studené i teplejší počasí), domácí pantofle 
- ručník a věci osobní hygieny 
- deku, malý polštářek (do autobusu pro větší pohodlí) 
- pro ty, kteří jsou zvyklí více jíst, doporučujeme také vzít si s sebou nějaké drobné trvanlivé potraviny navíc nebo 

více kapesného 
- jídlo na cestu tam i zpět 
- kapesné v Kč – možnost zakoupení občerstvení v autobuse, kapesné v  EUR pro přejezd Německa a návštěvu Itálie  
- něco na čtení do autobusu, oblíbené DVD  
- malý batoh na svačinu, láhev z umělé hmoty a šťávu či rozpustný prášek na pití  
- kartičku zdravotní pojišťovny v ČR (pro případ zdravotních potíží při přejezdu přes ČR) 
- budík, fotoaparát 
 
VIII. Doprava a průvodce: 
 

Doprava je pro Vás zajištěna autobusem firmy Bohumil Dařílek z Černé u Bohdanče, provoz autobusu budou 
zajišťovat 2 řidiči této firmy. Po celou dobu zájezdu se o Vás bude starat průvodkyně naší CK paní Vlaďka 
Všetečková. 
 
IX. Kontaktní adresy a telefony v případě potřeby: 
 
Zastupitelský úřad ČR v Itálii: Velvyslanectví ČR v Římě, Via dei Gracchi 322, Roma 00192, tel. 0039/06/3609571-3 

Adresa hotelu a kontakt: Hotel Continental****, VIA NINO BIXIO, 21024,  BIANDRONNO, tel. 0332766655  
 
Kontaktní osoba v ČR pro naléhavé případy: pí. Hana Cincibusová, mobil. telefon 00420/603 451 403, nebo ve všední 
dny 9-17.00 hod. pevná linka do  CK  00420/466 511 041 nebo 00420/466 530 208. 
 
 
 
POZOR!!!! Do 15. 10. 2011 probíhá soutěž o nejkrásnější a nejzajímavější foto pořízené na zájezdu pořádaného CK 

BOCA, a to v období od 15. 10. 2010 do 15. 10. 2011. 
 
 
V případě zájmu o účast v této soutěži, zasílejte své foto po návratu ze zájezdu na e-mail: info@ckboca.cz. 
 
 
Příjemný pobyt plný krásných zážitků a šťastný návrat domů Vám přeje kolektiv pracovníků CK BOCA. 
 
 
V Pardubicích, dne 24. 3. 2011. 
 
 
 



Příloha  - otevírací doby a výše vstupů v Miláně dalších objektů: 
Duomo di Milano 
otevírací doba: katedrála: 8:30 – 18:45,  
                           pokladnice: PO – PÁ 9:00 – 13:00 a 14:00 – 18:00, SO 9:30 – 13:30 a 14:00 – 17:00, NE A SVÁTKY 13:30 – 
16:00 
                           terasa: 1. 10. – 31. 3. 9:00 – 16:45, 1. 4. – 30. 9. 9:00 – 21:00 
vstupné: katedrála: zdarma, pokladnice: 1 EUR, terasa: výtah 8 EUR, schody 5 EUR, skupina min. 15 lidí 2,50 EUR 
-  Museo del Duomo – zavřeno - restaurování 
www.duomomilano.it, milano.cattedrale@duvaws.com, tel.: +39/02 7202 3375 
 
Chiesa di Santa Maria Presso San Satiro 
otevírací doba: PO – PÁ 7:30 – 11:30 a 15:30 – 18:30, SO 15:30 – 19:00, NE A SVÁTKY 10:00 – 12:00 a 15:30 – 19:00 
vstupné: zdarma 
tel.: +39/ 02 874683 
 
San Lorenzo Maggiore 
otevírací doba: 7:30 – 12:30 a 14:30 – 18:45, v neděli otevřeno nepřetržitě 
vstupné: ne 
www.sanlorenzomaggiore.com, tel.: + 39/02 8940 4129 
 
Sant´ Ambrogio  
otevírací doba: PO – SO 10:00 – 12:00 a 14:30 – 18:00, NE 15:00 - 17:00 
vstupné: ne 
www.santambrogio-basilica.it, santambrogio@chiesadimilano.it 
tel.: +39 02 8645 0895, fax:   +39 02 8693 839 
 
Museo di Sant´Ambrogio 
otevírací doba: PO – PÁ 10:00 – 13:00 a 15:00 – 19.30, SO 10:30 – 13:00 a 15:00 – 19:30, NE jen do 19:00 
vstupné: 2 EUR 
 
Santa Maria dell Grazie 
otevírací doba: 7:00 – 12:00 a 15:00 – 19:00, SVÁTKY 7:30 – 12:15 a 15:30 – 21:00 
vstupné: zdarma 
www.grazieop.it 
 
Poslední večeře páně 
otevírací doba: ÚT – NE 8:15 – 19:00 
vstupné: 6,50 EUR, snížená 3,25 EUR (studenti 18 – 25 let), zdarma nad 65 let 
www.vivaticket.it, Tel.: +39/02 92800360,    -  rezervace nutná 
 
Castello Sforzesco 
otevírací doba: denně 7:00 – 18:00 (zima), v létě do 19:00 
                             museum: ÚT – NE 9:00 – 17:30 
vstupné: zdarma, museum: 3 EUR, nad 65 let 1,50 EUR, pátek – zdarma od 14:00 – 17:30, ÚT, ČT, VÍKEND zdarma od 16:30 – 
17:30 
www.milanocastello.it, tel. (+39) 02/88463700, museum: tel. (+39) 02/88463700 
 
Teatro della Scala – Museo teatrale alla Scala 
otevírací doba: 9:00 – 12:30 a 13:30 – 17:30 
vstupné: 5 EUR, skupina 4 EUR 
www.teatroallascala.org, Tel +39/0288 797 473, prohlídka s průvodcem: garino@fondazionelascala.it, +39/0288 79 20 90 
  
Pinoteca di Brera 
otevírací doba: ÚT – NE 8:30 – 19:15 
vstupné: 10 EUR, 18 – 25 let 7,50 EUR, nad 65 let zdarma 
-  rezervace je nutná pro skupiny 
www.brera.beniculturali.it, tel. pro rezervaci: +39/02 92 800 361, brera.artimi@arti.beniculturali.i 
 
Museo del Duomo 
-  zavřeno – restaurování 
 
Museo d´Arte Contemporanea 
otevírací doba: ÚT – NE 9:30 – 17:30 
vstupné: zdarma 
tel.: +39/ 026 208 3219 
 
Pinoteca Ambrosiana 
otevírací doba: ÚT – NE 9:00 – 19:00 



vstupné: 15 EUR, nad 65 let 10 EUR 
-  rezervace nutná 
www.ambrosiana.eu, tel. +39/ 051 588 1 589 
 
Museum Poldi – Pezzoli 
otevírací doba: PO, ST – NE 10:00 – 18:00 
vstupné: 8 EUR, nad 60 let 5,50 EUR 
www.museopoldipezzoli.it, info@museopoldipezzoli.it, tel.: +39/02796334, fax: +39/0245473811 
 
Kostel Sant´ Eustorgio 
otevírací doba: 7:45 – 17:00 
vstupné: ne 
www.santeustorgio.it, parrocchia@santeustorgio.it, tel.: +39/ 02581 01583, Fax: +39/0289 400589 
 










 




www.sansimpliciano.it, oratorio@sansimpliciano.it, tel., fax: +39/02862274 
 
San Fedele 
otevírací doba: 7:30 - 12.00 a 17.00:19.30, zavřeno v sobotu  
vtupné: ne 
www.sanfedele.net, tel.: +39/0286 3521, fax: +39/02 863 52 224, chiesa@sanfedele.net 
 
 
 
 
 


