
  

 
Termín: 2022/2023                Číslo zájezdu: 4507                                        Cena: 4 800 Kč 
 

AUTOMOBILKY ITÁLIE 
 
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: VERONA, MUZEUM FERRARI, MOŘE 

V ranních hodinách přijedeme 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. Prohlédneme si město včetně slavného 
Juliina balkonu, pod kterým jí Romeo vyznával lásku. Po prohlídce přejedeme do městečka Maranello, kde si 
prohlédneme muzeum světoznámé automobilky Ferrari. V odpoledních hodinách odjedeme na ubytování na pobřeží 
Jaderského moře, kde budou mít případní zájemci možnost relaxace u moře. 
 
3. DEN: FERRARA, LAMBORGHINI 

Po snídani budeme mít volný čas na individuální zájmy nebo krátkou relaxaci u moře. V dopoledních hodinách ještě 
krátká relaxace u moře a volný čas na individuální zájmy. Dopoledne odjezd do města Ferrara, jednoho z největších 
opevněných měst kraje, kde více než tři století (13.-16. století) vládl šlechtický rod d´Este. Společně se projdeme 
příjemným městem a prohlédneme si působivý hrad Castello Estense, středověký palác Palazzo del Comune, katedrála 
Cattedrale di San Giorgio z 12. století a další zajímavosti. Odpoledne 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 podvečerních hodinách odjedeme zpět do České republiky. 

 
4. 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  
- 1x 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: 50-60 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. 
 
 

 


