
  

 
Termín: 2022/2023                 Číslo zájezdu: 4508                 Cena: 7 600 Kč 

 

ITALSKÁ MOZAIKA 
 
1. DEN: ODJEZD Z ČR 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v pozdních večerních hodinách. Autobusem pojedeme do Itálie a zastavovat 
budeme jen na protažení a toalety. 

 
2. DEN: LAGO DI GARDA, VERONA 

Po ranní zastávce u dálničního motorestu přijedeme do oblasti jezera Lago di Garda, kde budeme mít možnost 
relaxovat u jezera v oblasti Malcesine nebo Sirmione. Podél východního břehu jezera přejedeme do města Verona 
s půvabným starobylým centrem, kde se dochovalo mnoho památek z doby starověkého Říma (např. římský amfiteátr 
z r. 30 po Kr.) i ze středověku. Zastavíme se u slavného Juliina balkonu, pod kterým jí Romeo vyznával lásku.  
V podvečer odjedeme na ubytování do hotelu. 

 
3. DEN: FLORENCIE  

Po snídani nasedneme na vlak, který nás během chvilky vysadí v centru Florencie - skvostu italské renesance. 
Navštívíme nejznámější památky a galerie: gotický kostel Santa Croce s nádhernými freskami a hrobkami význačných 
Florenťanů; Piazza della Signoria s palácem Palazzo Vecchio s kopií proslulé Michelangelovy sochy Davida a s lodžií 
Loggia dei Lanzi; Piazza del Duomo s honosným dómem Santa Maria del Fiore s Brunelleschiho kopulí, se zvonicí a 
baptisteriem se slavnými bronzovými dveřmi; kaple Medicejských Cappelle Medicee, které zahrnují ohromující kapli 
Cappella dei Principi, kryptu a Novou sakristii se třemi náhrobky od Michalangela. V podvečer se vrátíme zpět do 
hotelu. 

 
4. DEN: AUTOMOBILKA LAMBORGHINI, BOLOGNA 

Po časné snídani odjedeme k městu Modena, v jehož blízkosti se nachází automobilka Lamborghini. Prohlédneme si 
muzeum a v případě zájmu a dostupnosti i továrnu (nutno rezervovat předem). V odpoledních hodinách si 
prohlédneme historické město Bologna. V centru města je množství památek svědčících o bohaté kulturní minulosti 
města: nejstarší univerzita v Evropě, slavné vysoké věže ze 12. století Torri degli Asinelli e Garisenda, kostel San 
Petronio - jedna z nejmohutnějších zděných středověkých staveb v Itálii, pěkné uličky s podloubími a paláce v okolí 
dvou hlavních náměstí - Piazza Maggiore a Piazza del Nettuno. V podvečerních hodinách odjedeme na ubytování. 

 
5. DEN: BENÁTKY - CANAL GRANDE, BASILICA DI SAN MARCO, RIALTO 

Po snídani přejedeme do přístaviště Punta Sabbioni. Lodí přeplujeme do přístaviště San Marco v Benátkách. V 
Benátkách se projedeme loďkou (vaporetti) po kanálu Canal Grande, který je lemován krásnými paláci a kostely. 
Společně se projdeme půvabnými uličkami Benátek v okolí mostu Rialto či kostela Santa Maria Gloriosa dei Frari 
s cennými obrazy a památkami. Navštívíme chrám sv. Marka - Basilica di San Marco. Po prohlídce chrámu budeme mít 
volný čas na individuální zájmy u Dóžecího paláce - Palazzo Ducale a zvonice (Campanile). V podvečer se lodí vrátíme 
do Punta Sabbioni a odjedeme zpět do České republiky. 

 
6. DEN: NÁVRAT DO ČR 

V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v ranních hodinách. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autokarem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej nápojů  
- 3x ubytování se snídaní v hotelu ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním příslušenstvím 
- služby průvodce po celou dobu zájezdu 
- pobytová taxa  
- mobilní aplikace plná praktických informací a zábavy pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna  

 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů a jízdy lodí a vlakem: 55-65 EUR pro studenty do 18 let 

 
Poznámka: 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 

 
Upozornění:  

S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do 
jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). Nesplnění těchto podmínek bohužel není možné uznat 
jako důvod pro bezplatné odhlášení ze zájezdu. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před 
zájezdem takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 
 
 


