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Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20054 2019/2020 dle nabídky CK

KLENOTY TOSKÁNSKA 
A CINQUE TERRE
TEMATICKÝ ZÁJEZD 
ZA PAMÁTKAMI UNESCO
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy v odpoledních hodinách do Itálie
2. den v ranních hodinách příjezd do hlavního města Toskánska, 

Florencie, prohlídka historického centra města (zapsáno na 
Seznamu UNESCO v r. 1982) – vyhlídka

 Piazza Michelangelo, Palazzo Pitti, most zlatníků Ponte 
Vecchio, Piazza della Signoria, na níž stojí Palazzo Vec-
chio a replika Michelangelova Davida (originál v Galleria 
dell‘Accademia), kostel Santa Croce s pomníky věhlasných 
Florenťanů (Michelangelo, Galileo, Machiavelli aj.), dům rodiny 
Buonarroti, rodný dům Dante Alighieriho, Piazza della 
Repubblica, chrám Santa Maria del Fiore, kostel San 
Lorenzo, dle časových možností návštěva Galerie Uffizi 
(největší kolekce italského renesančního malířství), v pod-
večerních hodinách odjezd na ubytování

3. den návštěva Sieny, San Gimignana a Pisy
 prohlídka historického centra Sieny (UNESCO od r. 1995) – 

jedno z nejkrásnějších středověkých náměstí v Evropě Piazza 
del Campo s věží Torre del Mangia; přejezd na prohlídku 
,,města věží“ San Gimignano (UNESCO od r.1990) – kolegiální 
kostel, Palazzo del Popolo, náměstí Piazza della Cisterna, 
Via San Giovanni; dle časových možností krátká zastávka 
ve městě Pisa s proslulou šikmou věží, odjezd na ubytování

 alternativně: místo Pisy krátká prohlídka města Lucca – 
hradby, dóm San Martino, San Michele in Foro, Casa di 
Puccini (rodný dům operního skladatele Giacomo Pucciniho), 
Piazza Anfiteatro (oválné náměstí nacházející se na místě 
někdejšího římského amfiteátru)

4. den celodenní návštěva Cinque Terre
 výlet vlakem do Národního parku Cinque Terre (UNESCO 

od r. 1997) – skalnaté pobřeží přístupné pouze vlakem, lodí 
či pěšky, návštěva vesniček s dechberoucími scenériemi 
pestrobarevných domů tyčících se na okrajích útesů, možnost 
koupání na malých písčitých plážích a ochutnávky proslulé 
italské zmrzliny, v podvečerních hodinách odjezd zpět do Čes-
ké republiky

5. den příjezd ke škole v dopoledních, případně odpoledních hodinách

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

ceNa zájezdu PraHa a okoLí KČ 5 350,-
BrNo a okoLí KČ 5 350,-
(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

ceNa zájezdu zaHrNuje:
•	 2x ubytování v 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 do jakékoliv vzdálenosti 
bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 studentů) 

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

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Florencie

Siena
Pisa

Cinque 
Terre
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