Připravili jsme pro Vás 7 denní poznávací zájezd do Itálie. Poznáte kouzlo
romantických starodávných Benátek, monumentální slávu nového i starého Říma,
uměním prosycenou Florencii a historií naplněnou Sienu a Grosseto!

2. – 8. dubna 2019
Cena: 8 300Kč

Program zájezdu
1 den: odjezd z ČR, průjezd SRN a Itálie
2 den: Ráno nás čekají BENÁTKY – náměstí sv. Marka, bazilika a zvonice sv. Marka, Most
vzdechů, Ponte di Rialto, Scuola San Rocco, Dóžecí palác, kostel Dei Frari, případně Galerie
Akademie a kostel Santa Maria della Salute. Odpoledne volno. Večer přejezd na ubytování,
nocleh.
3. den: ŘÍM: pěší okruh – Koloseum, Fori Imperiali, Kapitol, Quirinal, kostel Sta. Maria
Maggiore, Sv. Petr v řetězech, Forum Romanum, Kapitolské náměstí s Palácem
konzervátorů, Piazza Venezia, Pantheon, Piazza Navona, Augustovo mauzoleum, Piazza
Popolo s egyptským obeliskem, Španělské schody… Individuální volno k návštěvě muzeí.
Nocleh.
4 den: Po snídani pokračování v prohlídce města. VATIKÁN a Vatikánská muzea (slavné
Raffaelovy Stanze, Sixtinská kaple, obrazová galerie, sbírky antických a středověkých
plastik), prohlídka baziliky Sv. Petra s možností vystoupit do kopule kostela s nádherným
výhledem na Řím. Odpoledne procházka po dalších památkách – Prezidentský palác na
Quirinalu s kašnou Krotitelé koní, Fontána di Trevi, Diokleciánovy lázně… nocleh u Říma
5. den: GROSSETO. Uvnitř starých městských zdí, které jsou téměř plně zachované, na
návštěvníky čeká ojedinělá atmosféra, muzea a další památky. Archeologické muzeum v
centru města patří k nejvýznamnějším v Itálii, pokud jde o etruskou epochu. Obchůzka po
obchodech v historickém centru nebo návštěva trhu. Za pozornost v Grossetu stojí dóm z r.
1294 a také muzeum d´Arte Sacra e d´Arte Maremma. Poté zamíříme do nádherného
středověkého města SIENA. Dóm s jedinečnými mozaikami na podlaze, kazatelna rodiny
Pisanů z 13. stol., vitráže malíře Duccia, sochy Michelangela, sochy Berniniho),
baptisterium s unikátní křtitelnicí Donatella, Ghibertiho a Jacopa della Quercia, nejkrásnější
náměstí světa s věží a renesanční kašnou
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6. den: FLORENCIE - prohlídka florentského Dómu, kampanily a baptisteria, Palazzo
Vecchio, mostu Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, Michelangellovy sochy Davida, zahrady
Boboli, galerii Uffizi. Večer odjezd z Říma.
7. den: příjezd zpět do ČR v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje: doprava autobusem, ubytování v Římě v bungalovech (pro 5 osob) se snídaní, 1 noc u Sienny,
průvodce, zákonné pojištění CK dle zák. č. 159/1999 Sb., cestovní pojištění. Zajištění školních vstupů (až o
70% výhodnější nebo zcela zdarma)
Cena nezahrnuje vstupy do vybraných muzeí a atrakcí. Na vstupy potřebují studenti přibližně 40 EUR a
dospělí 80 EUR.
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