ŠKOLNÍ ZÁJEZD DO ITÁLIE
Termín: 17. 6. – 22. 6. 2019
Přihlášky a organizace: Ilona Šimková – kab. M-F - 1. patro vlevo
Přihlášky odevzdejte co nejdříve.
ORIENTAČNÍ PROGRAM
1. DEN: ČR - ITÁLIE
Odjezd z ČR v brzkých odpoledních hodinách. Noční přejezd do Itálie.
2. DEN: VATIKÁN, ŘÍM
Ráno příjezd do papežského státu Vatikánu – navštívíme náměstí svatého Petra a Svatopetrskou
baziliku, možnost výstupu do kopule – 5 €, odkud je nádherný výhled na Vatikán a celý Řím z výšky. Dle
zájmu možnost návštěvy vatikánských muzeí a Sixtinské kaple (cca 20 €). Poté procházka k řece Tibeře
až k Andělskému hradu. V podvečer delší přejezd na ubytování k Neapoli.
3. DEN: VESUV – POMPEJE
Po snídaní přejezd k sopce Vesuv, výjezd místním autobusem ke kráteru (cca 10 €). Po výstupu ke
kráteru (cca 8 €) si užijeme nádherný pohled na Neapolský záliv a město Neapol pod námi. Poté
navštívíme ruiny slavného antického města Pompeje (do 18 let zdarma) zasypaného sopečným popelem
po erupci Vesuvu v r. 79 n. l. V podvečerních hodinách krátká návštěva Neapole. Jednáme o možnosti
návštěvy muzea observatoře na Vesuvu, v případě návštěvy bude program časově upraven (cca 8€).
4. DEN: OSTROV CAPRI
Po snídani se vydáme na výlet na ostrov Capri. Odjezd trajektem dle aktuálního lodního řádu z Neapole
(kolem poledne, návrat večer, dopoledne čas v Neapoli), případně z městečka Sorrento (odjezd z hotelu
v brzkých ranních hodinách, po návratu z Capri možnost večerní prohlídky Sorrenta). Na ostrově Capri
vystoupáme z přístavu až do srdce Capri zubačkovou lanovkou či pěšky, procházka zeleným ostrovem
třeba až k Anacapri. Hlavní pobřeží je poseto honosnými hotely a krásnými vilami slavných umělců
historie i současnosti, spletité uličky plné obchůdků se vám jistě zalíbí. Užít si můžete třeba plavbu kolem
ostrova (cca 16 €) či koupání na hlavní pláži.
5. DEN: ŘÍM
Po snídani nás čeká delší přejezd zpět do Říma – návštěva dalších míst, která se nestihla druhý den.
Čeká nás největší amfiteátr Koloseum, dále navštívíme slavné Forum Romanum (do 18 let zdarma, do
25 let cca 11,50 €), při procházce Římem nemineme Pantheon, Fontánu di Trevi, Španělské schody a
další. Odjezd do ČR ve večerních hodinách.

6. DEN: ITÁLIE - ČR
Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.
Program prosím berte jako orientační. Exkurze lze v rámci jednotlivých dní zaměnit. Finální program
nastavíme dle jednotlivých rezervací a preferencí objednatele.

CESTOVNÍ SLUŽBY
Doprava: Zájezdový autobus s kapacitou 49 - 59 osob, vybavený DVD, klimatizací, toaletou.
Ubytování: Ubytování v hotelu***/**** ve vícelůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením na
pokoji.
Strava: V ceně zájezdu je zahrnuta kontinentální snídaně v rámci ubytování. Další stravování na
zájezdě mají účastníci ve vlastní režii, průvodce vždy doporučí vhodnou/výhodnou formu stravování v
navštěvovaných místech. V Itálii se dá najíst poměrně levně – výborná pizza (i do ruky), těstoviny
apod.

CENA
Základní cena: 8 600 – SLEVA 5 % = 8 170 Kč/os při účasti 45 platících osob
Základní cena: 8 100 – SLEVA 5 % = 7 695 Kč/os při účasti 50 platících osob
Cena zahrnuje:
 dopravu komfortním autobusem z Prahy
 3x ubytování se snídaní
 služby průvodce
 cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu
 informační materiály
 zákonné pojištění CK a DPH,
 zpáteční lístek na trajekt na ostrov Capri
 místní průvodce v Pompejích (v českém, slovenském či anglickém jazyce dle dostupnosti)
 poplatek za vjezd do Říma.
Za příplatek:
 Vstupy v rámci programu (platí se průvodci na místě):
o Kopule baziliky sv. Petra (5€)
o Vatikánská muzea a Sixtinská kaple (cca 20€) – dle dohody s vedením akce
o Výjezd k Vesuvu (10€), výstup ke kráteru (8€), muzeum observatoře (8€)
o Pompeje (do 18 zdarma, 18-24 let 9€)
o Zubačka na Capri (cca 2€) - nepovinné
o Plavba kolem ostrova Capri (cca 16€) – nepovinné
o Koloseum a Forum Romanum (do 18 let zdarma, do 25 let cca 12€)

