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Půvaby severní Itálie   
 

 Benátky  -  „ Perla   Jadranu “,  úžasné   Dolomity, 
             překrásné  jezero Lago di Garda,  koupání  v  moři  

 

… necháte se pozvat … ?  
 
 

světoznámé magické Benátky (UNESCO) - proslulé romantické město  s  neopakovatelnou atmosférou, 

ostrov Murano - centrum benátského sklářství, ostrov Burano - centrum benátského krajkářství - perla 

všech ostrovů kolem Benátek, lagunový ostrov Torcello s krásnou katedrálou, koupání v  italském  Jadranu 

(oblast Lido  di  Jesolo), zastávka v promenádním  poloostrovním  městečku  Sirmione,  letovisko Malcésino 

pod  dominantní  horou  Monte  Balda, atraktivní plavba  po  nejoblíbenějším  italském  jezeře - Lago di 

Garda, romantická Verona (UNESCO)  podél  řeky  Adige  - proslulá  milostným příběhem  o  Romeovi a 

Julii, turistika  v  čarokrásných  Dolomitech - jedny z nejkrásnějších  hor  na  světě  -  legenda  světového  

horolezectví, předhůří Dolomit - „Městečko  sta  obzorů“ – středověké  Asolo, malebné  jezero  Misurina, 

působivý horský průsmyk Tre Croci, symbol Dolomitů - skalní útvar  Drei  Zinnen (Tre Cime  di  Lavaredo)  

     
 

TERMÍN : dle dohody  (duben – říjen)  (6 - denní) 

CENA SLUŽEB : 5. 950, - Kč/os.  - cena  kalkulovaná z VAŠEHO PŮSOBIŠTĚ 

STRAVOVÁNÍ :  italská  snídaně, česká večeře 

UBYTOVÁNÍ: příjemná mládežnická ubytovna turistickáho typu (hostel) - “Ostello Olimpico“, nacházející se v  

krásném historickém centru městečka Vincenza, poblíž známého „Teatro Olimpico“.  Zde je znát, téměř všude, 

architektonický rukopis velkého umělce a architekta Andrea Palladio (1508 – 1580), jednoho z nejznámějších 
architektů 16.stol., jenž radikálně změnil  architekturu tehdejší doby a vyprojektoval  většinu budov a monumentů  v  
tomto městečku. 

PROGRAM :  

1.Den: Odjezd z místa určení (čas a místo budou upřesněny) po trase :  Pelhřimov - Dolní Dvořiště - Salzburg  - Villach - 

Udine - Venezia.  
 

 

2.Den: Prohlídka Benátek (UNESCO) – „Perly Jadranu“ - jednoho  z hlavních cílů turistů z celého světa. Navštívíme 

světově proslulé město,  rozložené v laguně mezi pevninou a otevřeným mořem na 118 ostrůvcích,  při 150 kanálech, přes něž 

se klene 400 mostů. Město s nábřežními promenádami i úzkými uličkami, s romantickými zákoutími, zejména však s obrovským 

počtem palácových staveb a více než stovkou kostelů. (jízdenka z přístavu Punta Sabbioni na 12 hod. : 16 EUR /1 os.). 

Prohlídka : Ponte Rialto, tržnice, náměstí San Marco s chrámem - centrum benátského života, Dóžecí palác, Most nářků, 

Canale Grande. Příjezd do místa ubytování - půvabné Vincenzy - jejíž  architektura patří k  nejuhlazenějším a 

nejelegantnějším v Itálii. Vincenza patří k  těm městům, které tvoří dokonalou historickou kulisu Benátkám. Ubytování 

v mládežnické ubytovně turist. typu (hostel) - v „Ostello Olimpico “.Po ubytování možnost individuálních procházek  

malebným  městečkem. Večeře. 
 

 

3.Den: Snídaně. Čeká nás zajímavá plavba Benátskou lagunou. Lodě na ostrovy často vyplouvají z přístavu Fondamente 

Nuove. Běžně se na všechny tyto ostrovy lze dostat snadno a rychle benátskou městskou lodní dopravou. Naše loď popluje 

z přístavu Punta Sabbioni. Navštívíme ostrovy Burano, Murano a Torcello. Murano - exkurze do jedné z  proslulých skláren. 

Již v dřívějších dobách zde byly přestěhovány z Benátek sklářské pece kvůli možným požárům, takže tento ostrov jejiž  

dlouhodobě  známý  svou  tradiční  výrobou  skla. V  dílně Fornace Artigiana „Aidogi“ lze přihlížet  zajímavé  práci sklářů 

( vstup zdarma). Na Fondamenta dei Vetrai je mnoho skláren a velkých obchodů se sklářskými výrobky. V Museo Vetrario je 

sklářské muzeum, jehož výstava krásných sklářských výrobků dokumentuje dějiny a technologie tohoto umění. Burano - ostrov 
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proslavený různobarevnými malovanými domy a krajkářstvím. Je to zcela výjimečné místo, oblíbený ostrov umělců, básníků, 

filosofů, studentů … Toto místo má takovou magii, že se zde umělcem musí stát snad každý, i proti své vůli. Domy prý byly zde 

pomalovány proto, aby manželé poznali své domovy ze svých lodí daleko na moři. Výroba krajek se na ostrově datuje od 15. 

stol. V  Museo del Merletto lze obdivovat  krásné staré krajky. Nejmenší ostrov Torcello si nenecháme ujít za žádnou cenu. Je 

to jedno z nejkrásnějších míst v Benátkách. Krásná katedrála Santa Maria Assunta  je prý jeden z nejúžasnějších benátských 

kostelů.(Orient. cena jízdenky : cca 18 EUR /okruh / os). Po prohlídce ostrovů přesun do příjemného  letoviska Lido di Jesolo 

- půvabného městečka s množstvím obchůdků, pizzerií, kavárniček…Celé odpoledne se bude odehrávat v  relaxačním 

odpočinkovém duchu. Koupání v  italském Jadranu, slunění na pláži, individuální pojetí.  Navečer návrat do místa ubytování. 

Večeře. 
 

 

4.Den: Snídaně. Příjezd k  jezeru Lago di Garda – k  největšímu a nejoblíbenějšímu italskému jezeru. Zastávka v 

 malebném městečku Sirmione, které je vystavené na poloostrově, při termálních pramenech. Letovisko Malcésine - krásně 

položené městečko pod skalními stěnami hory Monte Balda. Kolmo nad jezerem stojí  pevnost - hrad Scalingerů (14.st.), ve 

které zatkli Goetha (jako špióna), když tam maloval. Úžasným a atraktivním zážitkem je plavba lodí po jezeře Lago di Garda a 

to z  letoviska Riva del Garda do přístavního městečka Desenzano del Garda ( okružní plavba lodí - orient. vstup : 9 -10 EUR 

/os. ). Poté návštívíme elegantní, uvolněnou a romantickou Veronu (UNESCO), rozkládající se podél řeky Adige, která je po 

Benátkách nejkrásnějším historickým městem v severovýchodní Itálii. Ve městě, které proslulo úchvatným milostným 

romantickým příběhem o Romeovi a Julii, navštívíme nejenom rodný Juliin dům s pověstným balkonem (vstupy: DůmJulie – 

4EUR, Juliin dům + hrobka Julie - 5EUR, ale také skvost románské architektury - nejvýznamnější veronský kostel - baziliku 

San Zeno (pro zajímavost uvádíme, že ve Veroně lze zakoupt sdružené vstupné do 5 kostelů - 5 EUR), a  prostornou Arénu - 

3. největší římský amfiteátr (Orient. vstup: 5 EUR).  Návrat do místa ubytování.  Večeře. 
 

 

5.Den: Snídaně. Přesun do předhůří Dolomit, do malebného, historicky zajímavého, ve středověku opevněného, městečka 

Asolo, známého jako „Město sta obzorů“. Příjemné jsou procházky úzkými uličkami starého města, půvabná jsou panoramata 

na vrcholky  předhůří Dolomit, kterých je tady kolem třicet. Pěknou dominantou nad městem je mohutný středověký hrad. V 

 minulosti v  městečku pobývala řada významných osobností. Různým spisovatelům a umělcům se zdejší atmosféra zdála velmi 

inspirující pro jejich tvorbu.  Dále  je na programu turistika v Italských Dolomitech, které patří k nejokázalejším, 

nejpůvabnějším a nejvyhledávanějším alpským oblastem. Zde nás přivítají jedny z  nejnepochopitelnějších  skalních útvarů 

Alp - Drei Zinnen (Tre Cime di Lavaredo) - symbol Dolomitů.  Do zmíněné oblasti se přesuneme ze směru od olympijské 

Cortiny d‘ Ampezzo  - „hlavního města Dolomitů“, kolem jezera Misurina a poté projížďkou průsmykem Tre Croci. Naším 

cílem je putování pohodlnými cestami kolem Drei Zinnen. Dobře značená turistická trasa střední obtížnosti je plná působivých  

a nádherných horských scenérií. Ve večerních hodinách přímý odjezd do republiky. 
 

 

6.Den:  Příjezd  v  průběhu dopoledne.  
 

 

CENA  SJEDNANÝCH SLUŽEB ZAHRNUJE : 
 

 

- dopravu: klimatiz. autobusem s vyšším standardem (vč.všech  dálničních poplatků,  mýtného v některých tunelech  a 

poplatků spojených  s vjezdy  do  přístavů) 

- ubytování : 3  noci  v   příjemném  hostelu  turistického  typu (v  mládežnické   ubytovně) -„OSTELLO OLIMPICO “, 

 v  působivém, a historicky  zajímavém, italském  městečku Vincenza. Pokoje  jsou vícelůžkové,  s  počtem  4, 6 -, 8-, 10 - lůžek,  

SPR + WC na patře, celková kapacita : 84  lůžek)  

- polopenze :    3x snídaně – italská kuchyně, 3x večeře – česká kuchyně  

- pronájem kuchyně ( včetně spotřeby všech energií ) 

- členský poplatek (  HI Hostels  - Hostelling International, AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù) 

- ložní prádlo - lůžkoviny, deky,  polštáře. (Ručníky  vzít s sebou) 

- organizační a průvodcovská činnost  

- lázeňský poplatek , závěrečný úklid, DPH   

- WIFI  internet  grátis 
 
 

CENA SJEDNANÝCH SLUŽEB  NEZAHRNUJE : 
 

- cestovní zdravotní pojištění (doporučujeme každému účastníkovi sjednat si pojištění  v pojišťovně dle vlastního výběru. 

Dojde-li k pojistné události a účastník nebude pojištěn, jsou veškeré finanční náklady s tím spojené jeho záležitostí). 

- vstupy (jednotlivé uvedené vstupy jsou orientační, záleží na početnosti skupiny, jejím věkovém složení a na výši sezóny).  

Doporučené  kapesné :  cca 70 EUR (pro případ, kdybyste se individuálně, v rámci časových možností programu, chtěli 

podívat do různých zajímavých historických budov - kostelů, hradů, vyhlídkových věží…atd.) 
 

 

 

Radost   z   cestování  

                                  
                                              cestování   s   radostí    


