Vaše nejlepší brána k poznání

Benátky - město na vodě
( poznávací zájezd s pobytem u moře )
„Benátky patří k několika málo městům, jež si zaslouží přívlastek jedinečná. Je to
nejnavštěvovanější město Itálie. Město vybudované na vodě, vstupní brána Orientu, jehož nesmírné
bohatství se odrazilo v umění a architektuře. Poznejme tuto perlu Jadranu, seznamme se s jejími
osobnostmi – malíři Tiziánem, Tintoretem a Veronesem, hudebníky Vivaldim a Monteverdim,
cestovatelem Markem Polem. Nechme se unést jeho neopakovatelnou atmosférou…
Termín: 8. - 10. 9. 2016
Cena: 1. 990,- Kč
Cena zahrnuje: : dopravu zájezdovým autobusem (WC, DVD,bufet k přípravě teplých a
chlazených nápojů), připojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění CK
proti úpadku, služby průvodce.
Cena nezahrnuje vstupné. Výše vstupného bude uvedena v pokynech na cestu. Doporučené kapesné
na vstupy a loď: děti cca 25 €, dospělí cca 50 a více €.

Program
1.den: odjezd v 20. 00 hod., noční přejezd Rakouskem s hygienickými přestávkami
2.den: příjezd do Benátek v brzkých ranních hodinách
Program v Benátkách:
- dopoledne – procházka městskými zákoutími kolem kanálů a přes malebné mosty v centru
ostrovního města, prohlídka historického jádra - náměstí sv.Marka – prohlídka chrámu
sv.Marka, Dóžecí palác, Most vzdechů, zvoniční věž – ochoz ve výši 99 m – výhled na Benátky,
renesanční knihovna, orloj, budovy prokurácií, chrám zdraví – Santa Maria Della Salute, kanál
Grande (nejslavnější benátský kanál) - panorama gotických a renesančních paláců benátské
šlechty a most Rialto, tržnice, volno k nákupu suvenýrů
- odpoledne – odjezd lodí na pláž za městem na ostrově Lido – rekreace + koupání v moři,
- večer návrat lodí zpět k autobusu. Odjezd zpět přes Rakousko do ČR.
3.den – návrat v brzkých ranních hodinách (6 –7,00 hod.)
Uzávěrka přihlášek: 16. 5. 2016. S přihláškou se platí záloha ve výši 1.000,-Kč nebo i plná cena.
Doplatek ceny do 20.6.2016.Záloha v hotovosti a doplatek na účet školy.
Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ 68117434
Storno podmínky: do 16.5.2016 bez poplatku, od 17.5.2016 poplatek ve 1.000,-Kč, od 21.8..2015 poplatek ve výši 100 %
ceny. Storno poplatek se neplatí, pokud účastník za sebe zajistí náhradníka.
Cena může být navýšena v důsledku náhlých daňových změn, nárůstu cen pohonných hmot, zvýšení kurzu a průjezdních poplatků.
-------------------------------------------------------------------------------zde oddělte--------------------------------------------------------------------------

Závazně se přihlašuji na exkurzi „ Benátky- město na vodě“ ve dnech 8. - 10. 9. 2016 a souhlasím se
stornovacími podmínkami
Student/dospělý………..…….…………………….…………………………………………….………………………………………………..
(Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo- nutné uvést kvůli pojištění, č.tel. na rodiče )
Datum: ……………………………
Byl(a) jsem seznámen(a) se stornovacími

Podpis: ………………………………….............
( dospělý účastník či zákonný zástupce studenta)

