Poznávací zájezdy » Itálie
Řím | Florencie | Verona | Benátky

Řím & Florencie

Termín | libovolný

» Cena zahrnuje

„Všechny cesty vedou do Říma“, praví jedno staré přísloví jako doklad o důležitosti města. Naše tam povede za poznáním dědictví minulosti z dob kolébky
západo-evropské civilizace (antického Říma) a z dob papežského státu, kdy se
Řím stal srdcem křesťanského světa. Cestou do Říma se zastavíme ve Florencii,
městě, do jehož tváře se tak významně vepsala italská renesance. Cestou zpět
navštívíme romantické město Verona a Benátky.

» Cena nezahrnuje

» Program zájezdu

» autobusovou dopravu
» 2x ubytování v hotelu 3*** ve 2/ nebo 3/lůžkových
pokojích s vlastním sociáním zařízením
» 2x snídaně
» služby odborného průvodce CK
» pojištění proti úpadku CK

»
»
»
»

pobytovou taxu 10 €/osoba (vybírána v buse)
jízdné – metro Řím (3 €), vlak Florencie (3 €),
přejezd mezi ostrovy lodní přepravou (20 €),
vstupné do památek a objektů (doporučujeme cca 60
€/osoba)
» ostatní služby nezahrnuté v „Cena zahrnuje“
» zahraniční zdravotní pojištění

1. den

Odjezd v odpoledních hodinách.

2. den

Florencie – Autobus Vás vysadí u vlaku Sesto Fiorentino, cena vlaku je 3 €/osoba (tam i zpět), pokračuje
prohlídka hlavního města Toskánska, kolébky renesance, prohlédnete si nádhernou stavbu florentského
Dómu, kampanily a baptisteria, projdete se kolem Palazzo Vecchio, mostu Ponte Vecchio, Palazzo Pitti,
uvidíte slavnou Michelangellovu sochu Davida, můžete navštívit nádherné zahrady Boboli a prohlédnout
si rozsáhlou galerii Uffizi plnou uměleckých skvostů, odjezd na ubytování.

3. den

Řím – 9 hodinová prohlídka „věčného města“ a papežského Vatikánu, možnost návštěvy Vatikánských muzeí, prohlídka chrámu sv. Petra, Andělského hradu, Piazza
Navona, Fontány di Trevi, Pantheonu, Colossea, Fora Romana a dalších památek tohoto slavného města, ubytování.

4. den

Dopoledne přejezd do Verony, města lásky, kde navštívíte nejenom antickou arénu, ale i dům Romea a Julie s pověstným balkónem, na který si můžete též stoupnout,
odpoledne návštěva BENÁTEK, kde uvidíte hlavní památky města – Dóžecí palác, Piazza San Marco, baziliku San Marco, Ponte Rialto, palác Akademia, budete mít
možnost projet se na gondole, pro zájemce je možný přejezd vaporettem na Lido, kde si můžete odpočinout a vykoupat se na krásné pláži (koupání platí pro zájezdy do
září) nebo se vydat na nedaleké ostrovy Murano a Burano, zažijete též neopakovatelnou atmosféru večerních Benátek, v pozdějších večerních hodinách odjezd do ČR

5. den

Příjezd do Čech v dopoledních hodinách.

