
BENÁTKY - GARDALAND

program č. IT01
termín: 4denní, dle přání klienta
a kapacitních možností

1. den - ve večerních hodinách odjezd od školy, 
přejezd přes Německo či Rakousko do Itálie
2. den - ráno příjezd k největšímu italskému 
jezeru LAGO DI GARDA - plavba lodí po le-
dovcovém jezeře, návštěva pohádkového GAR-
DALANDu - největší zábavní park v Itálii, 
37 atrakcí - horská dráha s přetížením 5G, vodní 
atrakce, 4D kino, létající ostrov, představení, pod-
mořský svět, pirátská loď a mnohé další, vpodve-
čer zastávka ve VERONĚ - památka UNESCO, 
kde se odehrával děj Shakespearovy tragédie Ro-
meo a Julie, procházka centrem, focení u Juliina 
balkonu, odjezd na ubytování
3. den - po snídani odjezd do přístavu Punta Sa-
bbioni, plavba lodí do BENÁTEK k celodenní 
prohlídce - náměstí, bazilika a zvonice San Mar-
co, Dóžecí palác, rybí trh, benátské kostely, pro-
cházka přes slavné mosty Ponte di Rialto a Ponte 
dei Sospiri (most vzdechů), plavba vaporettem 
po Canal Grande, osobní volno (možnost výletu 
na poklidný ostrůvek Lido s krásnou písečnou plá-
ží, místo konání každoročního filmového festivalu), 
večer odjezd zpět do ČR
4. den - v dopoledních hodinách návrat zpět na místo 
odjezdu

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu zahraničním autobusem (WC, klimatizace, DVD, teplý a studený bufet)

přistavení autobusu na školou určené místo (platí pro kolektivy min. 13 platících)

1x ubytování se snídaní (vícelůžkové pokoje) 

služby průvodce 

mapy, informační materiály a kvízy k navštíveným místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné pojištění proti úpadku CK 

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh 
(poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat s případným vstupným
(podrobný aktuální rozpis zašleme).i

»

3 490 Kč
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