
1. den: odjezd z Hradce Králové v 17.30. Následuje noční tranzit přes hraniční přechod Hatě, dále přes Vídeň, 
hraniční přechod Tarvisio. 
2. den: v ranních hodinách autobus přijede do přístavu Punta Sabione v Benátské laguně. Z přístavu se 
přeplavíme lodí přes Benátskou lagunu přímo na náměstí Sv. Marka, kde začne náš program. Přestože máme na 
prohlídku Benátek pouze jeden den, vynasnažíme se poznat pokud možno nejvíce z tohoto města na lagunách. 
Navštívíme hlavní benátskou dopravní tepnu Canal Grande, zastavíme se na mostě Ponte di Rialto, posedíme 
na nám. Sv. Marka, navštívíme baziliku, Dóžecí palác. Lodní lístek nás opravňuje vystupovat a nastupovat  
dle libosti a tak si určitě zajedeme na ostrov Murano. Ostrov sklářů, kde si můžeme zakoupit suvenýr  
z Muránského skla. Později odpoledne se vrátíme zpět do přístavu Punta Sabione. Autobusem se vydáme na 
ubytování u Florencie. Příjezd na ubytování ve večerních hodinách (cca 20-21.00). Následuje večeře. 
3. den: po snídani se vydáme do místa, jenž zná celý svět. Tím místem je určitě Pisa. Šikmá věž,  
dóm s bronzovými dveřmi od Pisana a další, to vše bude tvořit dopolední program návštěvy v Pise. Kolem 
poledne se přesuneme autobusem do těsné blízkosti Florencie. Příměstským vlakem pojedeme do centra 
Florencie, kde si uděláme procházku městem, abychom se lépe orientovali další dny. 
4. a 5. den: po snídaní se tyto dny vydáme do Florencie. Předešlého dne jsme si udělali jen krátký obrázek 
všeho, co lze poznat ve Florencii. Nyní poznáme slavné město podrobněji. Florencie je středověké město umění 
a architektury. Pěší procházka přes Ponte Vecchio – slavný most zlatníků, k starému paláci, Dómu S. Maria del 
Fiore a baptisteriu. Navštívíme známou galerii Uffizi se sbírkami rodu Medici a určitě zavítáme na vyhlášené 
náměstí Republica. Podíváme se také do galerie Accademia na originál sochy Davida a další sochy  
od Michelangela a dalších sochařů. Večer se stejným způsobem přesuneme na ubytování. Pátý den navečer se 
autobusem vydáme zpět domů. Následuje noční tranzit přes Itálii a Rakousko. 
6. den: příjezd na hraniční přechod Hatě cca v 08.00. Příjezd do Hradce Králové v cca 11.00. 
  
Cena zahrnuje:      
- dopravu luxusním autobusem (WC s umyvadlem, polohovací sedadla, klimatizace, DVD, bufet s nápoji) 
- služby profesionálního průvodce 
- 3x ubytování v mobilhomech kempu Norcenni Girasole Village 
- 3x polopenze 
- pojištění cestovní kanceláře proti úpadku 
  
 Cena nezahrnuje: 
-  loď z Punta Sabione do Benátek (18€) 
- vstupné do památek v Pise a Florencii (cca 35€) 
 
Bližší informace a přihlášky u Mgr. Moravce a Ing. Rychtera. 
Přihlášky se zálohou 2000,- do konce listopadu!!! 

 

Benátky Florencie Pisa 

ŠKOLNÍ ZÁJEZD DO ITÁLIE 
 
Termín: 10 - 15.5.2019 
Benátky, Florencie a Pisa 
Cena: 5.990,- Kč 


