
 

Šestidenní zájezd do Itálie 
Benátky – Řím – Vatikán – Pompeje - Vesuv 
 

 

Doprava 

autobusem 

3x Kemp 

3x snídaně 

8 7 000 
 
 

Kč* 
 

Ne 9. - pá 14. 

9. 2018 Během šestidenního zájezdu strávíš hned dva dny 

v Římě - první den si projdeš pozůstatky antického 

Říma včetně monumentálního Kolosea, druhý den Tě 

čeká Vatikán se svými unikátními muzei, Sixtinskou 

kaplí a chrámem sv. Petra. Třetí den programu strávíš 

prohlídkou Pompejí a výstupem na nedalekou sopku 

Vesuv, která se zapříčinila o jejich zánik. Nemineme ani 

kouzelné Benátky, kde si jako milý suvenýr můžeš 

levně zakoupit tradiční karnevalovou masku. 
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CENA ZÁJEZDU: 7 000 KČ* 
 

CENA OBSAHUJE: 
 

• doprava zájezdovým autobusem (WC, video, nápoje, pásy) – garance moderního vozu 

• ekologický poplatek městu Benátky za vjezd autobusem na poloostrov 

• 3x ubytování ve vícelůžkových pokojích/bungalowech s vlastní koupelnou 

• 3x snídaně nebo snídaňový balíček  

• průvodce po celou dobu zájezdu, případně mapky a další materiály 

• rozšířené cestovní pojištění (léčebných výloh, asistence, úrazu, odpovědnosti, zavazadel) 

• pojištění proti úpadku CK 

• přistavení autobusu ke škole 

• přizpůsobení programu dle Vašeho přání 

Cena neobsahuje vstupy do památek, MHD, ubytovací taxy – tato částka bude přibližně 25 EUR. 

* cena je platná při účasti 45 platících osob 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://skolnizajezdy.eu/autobusova-doprava/
http://skolnizajezdy.eu/cestovni-pojisteni/
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PROGRAM ZÁJEZDU 
Program může být po dohodě se školou upraven na míru. 

 

1. den 

Odjezd v podvečerních hodinách od Vaší školy, či jiného předem domluveného místa. Následuje noční 

přejezd do Itálie. 

 

2. den 

Brzký ranní příjezd do Benátek. 

Varianta A – příjezd do přístavu Punta Sabbionni a 

plavba do Benátek (na místě je nutno zakoupit lodní 

lístky) 

Varianta B – příjezd autobusem přímo na benátský 

poloostrov 

(poplatek za vjezd do Benátek, výše příplatku je 

přibližně 150 Kč na osobu a platí se na místě) 

Školní výlet začne procházkou tímto kouzelným městem. 

Trasa vede od nádraží Tronchetto, přes Římské náměstí, 

Canal Grande s nejfotografovanějším mostem 

světa Ponte di Rialto. Cestou se zastavíme u několika kostelů, které se mohou pyšnit freskami takových 

mistrů jako Tiziana Vecelliho nebo Paola Veroneseho. Skončíme na slavném náměstí sv. Marka se 

stejnojmennou bazilikou. Poté se zaměříme ke zvonici Campanille přímo proti chrámu, která se svou 99 

metrů vysokou věží dominuje náměstí.  Další slavnou památkou je tradiční sídlo benátských dóžat původně z 

9. století –Dóžecí palác. Uvidíme také mramorovou Loggettu. V případě Vašeho zájmu možnost plavby. 

Odjezd z Benátek v 15:00. Následuje přejezd do oblasti Říma na ubytování, kam přijedeme v pozdních 

večerních hodinách. 
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3. den 

Náš program v Říme začneme u dominanty metropole a 

nejznámější antické památky – u Kolosea. V tomto 

obrovském amfiteátru se konaly gladiátorské zápasy, 

které sledovalo až 50 tisíc diváků. V případě Vašeho 

zájmu za mírné vstupné amfiteátr navštívíme (zájem o 

vstup prosím nahlaste při objednávce, je třeba provést 

rezervaci). Dalším bodem programu bude slavné Forum 

Romanum – v době antiky bylo toto místo centrem 

veškerého dění a padala zde všechna důležitá 

rozhodnutí. Vystoupíme na slavný vrch Kapitol, kde nás 

čeká skvělý výhled. Pokračovat budeme na Benátské 

náměstí kolem monumentálního památníku Viktora 

Emanuela II. z roku 1911, projdeme se rušnou třídou 

plnou obchodů Via del Corso a zastavíme se u 

nejkrásnější římské fontány – Fontana di Trevi. 

Posledním bodem programu tohoto dne budou 

slavné Španělské schody na Španělském náměstí, kde 

bude chvilka na posezení a vychutnání si zmrzliny či jiné 

italské pochutiny. 

Ve večerních hodinách odjezd na ubytování za Římem. V 

případě letních termínů je možné zarezervovat 

ubytování s bazénem, kde si děti po náročném dni 

mohou odpočinout. 

 

4. den 

Celodenní výlet do Pompejí – jednoho z nejstarších měst 

světa. V roce 79 našeho letopočtu byly Pompeje 

zasypány při výbuchu sopky Vesuv, díky této tragédii 

bylo antické město pod nánosy bahna a sopečného 

popela zachováno. Po prohlídce Pompejí se autobusem 

přesuneme pod sopku Vesuv, poté nás bude čekat výstup 

k vrcholu kráteru, kde nás čeká nádherný rozhled 

na Neapolský záliv. 
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5. den 

Poslední den našeho školního zájezdu bude patřit hlavně Vatikánu. Na náměstí svatého Petra vstoupíme do 

stejnojmenné baziliky, v níž jsou uloženy ostatky tohoto světce. Velkým magnetem baziliky je 

především Pieta od Michelangela. Možný je také výstup do kupole chrámu. Poté nastane prohlídka 

slavných vatikánských muzeí se Sixtinskou kaplí. Bude také možnost poslat pohled z vatikánské pošty. 

Po návštěvě Vatikánu nás čeká procházka k Andělskému hradu, k malebnému náměstí Navona a 

k římskému Pantheonu. Zde bude náš program školního zájezdu ukončen a bude nás čekat cesta do ČR. 

 

6. den 

Návrat do ČR je předpokládaný v odpoledních hodinách. 

 

 

 

 


