
1. den: - odjezd z Hradce Králové v 8:00 hodin. Následuje tranzit přes hraniční přechod Hatě, dále přes Vídeň, hraniční 
přechod Tarvisio. Ubytování v Mestre nedaleko Benátek. 
2. den: - přesun vlakem z Mestre do Benátek 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. Později odpoledne se vydáme na ubytování v kempu Norcenni Girasole Village poblíž Florencie. 
Příjezd na ubytování ve večerních hodinách. Následuje večeře. 
3. den: po snídani se vydáme do světoznámého města se slavnou šikmou věží, do města Pisa. Šikmá věž, dóm s 
bronzovými dveřmi od Pisana a další, to vše bude tvořit program návštěvy. Odpoledne se přesuneme autobusem zpět do 
kempu a možná se cestou stačíme stavit na podvečerní procházku Florencií. 
4. - 5. den: tyto dva dny strávíme ve Florecii, středověkém městě umění a architektury. Pěší procházka přes Ponte 
Vecchio – slavný most zlatníků ke starému paláci, Dómu S. Maria del Fiore a baptisteriu. Navštívíme známou galerii Uffizi 
se sbírkami rodu Medici, Palazzo Vecchio, Palazzo Pitti a zahrady Boboli a určitě zavítáme na vyhlášené náměstí Piazza 
della Repubblica. Dále se podíváme do galerie Accademia na originál Davida a dalších soch od největšího sochaře všech 
dob, Michelangela. Na prohlídku budeme mít celé dva dny, a tak stihneme navštívit i muzea Bargello i Museo dell'Opera 
del Duomo. Podíváme se také do útrob slavné Brunelleschiho kopule a vystoupáme až nahoru, kde se pokocháme 
úchvatným výhledem na město. Město projdeme křížem krážem a neopomeneme omrknout žádnou z mnoha památek. 
Druhý den navečer se autobusem vydáme zpět domů, nočním tranzitem přes Itálii a Rakousko. 
6. den: příjezd zpět do Hradce Králové. 
  
Cena zahrnuje:      
- dopravu luxusním autobusem (WC s umyvadlem, polohovací sedadla, klimatizace, DVD, bufet s nápoji) 
- služby profesionálního průvodce 
- 3x ubytování v mobilhomech po 6 osobách 
- 3x polopenze 
- 1x ubytování v Mestre 
  
 Cena nezahrnuje: 
- zdravotní připojištění 
- vstupné do památek (cca 40€) 
 
Bližší informace u Mgr. Martina Moravce (martin.moravec@supshk.cz). 

 

Benátky Florencie 

Pisa 

ŠKOLNÍ ZÁJEZD DO ITÁLIE 
 
Termín: 20 - 25.5.2023 
Benátky, Pisa a Florencie 
Cena: 9.800,- Kč 


