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Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20052 2019/2020 dle nabídky CK

HISTORICKÁ STEZKA 
SEVERNÍ ITÁLIÍ 
BENÁTKY – VERONA – SIRMIONE 
– LAGO DI GARDA
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy ve večerních hodinách do Itálie
2. den  příjezd do přístavu Punta Sabbionni, odtud plavba lodí (al-

ternativně vlakem z Mestre) do Benátek, perly kraje Veneto, 
které Napoleon nazval „salónem Evropy“, pěší prohlídka 
města (zapsáno na Seznamu UNESCO od r. 1987) – Dóžecí 
palác, Ponte dei Sospiri (most vzdechů), náměstí a kostel 
San Marco s nádhernými mozaikami, procházka po mostě 
Ponte di Rialto, rybí trh, kostel San Maria Della Salute s Ti-
zianovými obrazy, dle zájmu a časových možností projížďka 
lodí po Canal Grande, osobní volno na ochutnávku proslulé 
italské zmrzliny a pizzy, cesta lodí/vlakem zpět do Punta 
Sabbioni/Mestre, odjezd na ubytování

3. den  celodenní návštěva – Verona a Lago di Garda
 prohlídka historického centra města Verona (UNESCO 

od r. 2000), proslulého milostným příběhem o Romeovi a Ju-
lii – rodný dům Julie, dvoukostel San Fermo Maggiore, 
proslulý římský amfiteátr, ve kterém se v létě konají operní 
představení, hrad rodu Scaligerů, románská Basilica di San 
Zeno; přejezd ke krátké prohlídce kouzelného městečka 
Sirmione ležícího na břehu jezera Lago di Garda (největší 
severoitalské jezero o rozloze 370 km²), procházka po pobřež-
ní palmové promenádě, možnost projížďky lodí, ve večerních 
hodinách odjezd zpět do České republiky

 alternativně: místo Verony návštěva města Padova – stře-
dověké centrum města s nejstarší světskou stavbou Palazzo 
della Ragione, poutním kostelem Sant Antonio, univer-
zitou a náměstím Prato della Valle

4. den  příjezd ke škole v ranních hodinách

Na 14 studeNtů 1 místo Pro Pedagogický
dozor zdarma (včetNě vstuPů)

ceNa zájezdu PraHa a okoLí KČ 3 490,-
BrNo a okoLí KČ 3 490,-
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

ceNa zájezdu zaHrNuje:
•	 1x ubytování v mládežnické hostelu/hotelu se snídaní 

(vícelůžkové pokoje)

•	 dopravu autobusem (WC, DVD/USB, bufet)

•	 komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)

•	 pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.

•	 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 
informační letáky

•	 přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny 
minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Verona

Sirmione Benátky

Řím

MOžNOST PRODLOUžENÍ O 1 DEN
návštěva Milána (Castello Sforzesco, gotický dóm, 
budova opery „La Scala“, Santa Maria della Grazie 
s poslední večeří od Leonarda da Vinciho aj.), nebo 
zábavního parku Gardaland (třetí největší zábavní park 
v Evropě)


