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105,-

17.08.2018 v 19:35

*Dle cestovní smlouvy/objednávky

Praha -M-Strašnická - MHD v Olšinách 17.8.2018 PÁ 19:45 Punta Sabbioni SO 9:00 - 11:00

Punta Sabbioni (Venezia) 18.8.2018 SO 22:30 Praha NE 10:00 - 13:00
 AUTOBUS - B

Písek ul. Pr b žná ( erpací stanice BENZINA) 21:15 - 21:45

B - ul. na Dlouhé louce erp. st. MOL u KAUFL. 21:50 - 22:30 X

Kaplice - PAP OIL (ul. Linecká) 22:30 - 23:00 X

Italské Benátky + koupání na ostrov Lido

1 Autobus + technický doprovod bez stravy Dle objednávky 17.8.2018 - 19.8.2018

Odjezd Praha - M - Strašnická 19:45 Volný program 11:00 - 17:30

P íjezd do Punta Sabbioni 9:00 - 11:00 Dobrovolná prohlídka okolích ostrov 14:00 - 17:00

Procházka s doprovodem na pláž ostrova Lido dopoledne Odjezd do Benátek / návrat z Benátek 17:30 / 22:00

Program je pouze orienta ní a m že být na míst  pr vodcem upraven.
Zejména z d vodu dopravní situace i jiných událostí - na zm nu programu nevzniká žádný nárok na
uplatn ní kompenzace i slevy. V p ípad  nástupního místa mimo Prahu je klient povinen cestovní
agenturu informovat minimáln  24 hodin p ed odjezdem, poté bude ú tován poplatek dle VOP.

Mgr. Sarik Rasulov - 00420 773 16 96 96

Tento kontakt je k dispozici pouze v den zájezdu! D kujeme za pochopení!

Aliatour - cestovní agentura

Krátká 30, 100 00 Praha 10 - Strašnice, infolinka: +420 216 216 806!



Bc. Lucie Vesecká 14.8.2018
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INFORMACE K DESTINACI  
Benátky tvoří naprosto nejdůležitější turistický cíl, ležící na severním pobřeží Jaderského moře. Svou romantickou polohou a 
neopakovatelným šarmem lákají statisíce turistů z celého světa. Jejich historické, umělecké a kulturní dědictví z nich činí 
světové kulturní centrum. Nachází se zde několik veledůležitých muzeí a galerií celého lidstva. Během roku se zde také 
odehrává několik velkých slavností a festivalů. Benátky nejsou jen kanál Grande a náměstí San Marco, je zde také mnoho 
dalších ostrovu jako Burano, Murano, Lido (v létě, pláž). Ostrovy Murano a Burano jsou méně známými sestřičkami Benátek, 
avšak nejsou o nic méně nádherné. 
PROCHÁZKY 
V každé místní čtvrti (sestiere) naleznete desítky kostelů, paláců a výstavných domů, které stojí za vidění, také obchůdky všech 
druhů stojí za prozkoumání. Benátky, to je čistá radost z objevování nového. 
Benátská romantika spočívá i v západech slunce nad lagunou. I pokud byste přijeli jen na jediný den, určitě si udělejte 
procházku malými uličkami, přes úzké mosty, okolo kanálů. Také zážitek, když ve starých uličkách zabloudíte, patří mezi ty 
nejkrásnější cestovatelské zkušenosti, určitě si nenechte takovou příležitost ujít. Stojí to za to! 
VÍCE K PROGRAMU 
Ráno, před příjezdem do Benátské laguny se zastavíme na pauze, kde bude k dispozici hygiena a možnost zakoupit 
občerstvení včetně nápojů u našich řidičů, a poslední krátký úsek po pobřeží projedeme známými lázeňskými středisky do 
přístavu Punta Sabbioni. Odtud se přeplavíme lodí přes Benátskou lagunu přímo na ostrov Lido, kde bude volný program 
k celodennímu koupání. Pro zájemce bude během dne možnost fakultativního výletu na ostrovy Burano a Murano. Čas bude 
na místě upřesněn průvodcem (zpravidla v ranních hodinách nebo kolem 14:00 hodiny). Ve večerních hodinách se 
přemístíme do centra Benátek lodí na náměstí Sv. Marka, kde budete mít opět volný program ke strávení příjemného večera 
s možností povečeřet, navštívit nejznámější památky a obchody. Ve večerních hodinách (22:00 hod.) se vrátíme do Punta 
Sabbioni a odjedeme autobusem po stejné trase zpět. Prosíme tedy, abyste během dne průvodce pozorně poslouchali.  
Odjezd v případě slavnosti Festa del Redentore je plánován až po ohňostroji nebo v jeho průběhu a to v 0:20 na ostrov Punta 
Sabbioni. Program na místě může být průvodcem upraven dle aktuální situace!  
OBČERSTVENÍ 
V autobuse je možné si zakoupit teplé i studené nápoje. Cestou však budeme stavět i na několika bezpečnostních přestávkách, a to 
z pravidla na čerpacích stanicích. Občerstvení v destinaci doporučujeme v místních restauracích. Je jich zde obrovské množství po 
celém kanále.  
ZAVAZADLA 
Zavazadla si vezměte skladná, nejlépe měkké baťohy, v žádném případě ne krosny s kovovou konstrukcí. Upozorňujeme klienty, že 
se během dne není možné vracet do autobusu, tak jako to je v případě jiných našich pouze koupacích zájezdů (z časových důvodů 
to není možné, vzhledem k přejezdům lodí). Doporučujeme tedy abyste měli baťohy, které jsou pohodlnější pro celodenní poznávací 
zájezd, a nikoliv příruční tašky či kufry.  
OBLEČENÍ A CO S SEBOU 
Doporučujeme si vzít s sebou i teplejší věci i když je léto, může být chladněji na cestě přes Rakouské a Italské Alpy.  Doporučujeme 
také raději vzít s sebou deštník pro případ deště. Do autobusu doporučujeme polštářek a deku, které budete moci zanechat 
v autobuse.  
DOKLADY 
Každý cestující musí mít vlastní pas. Lze také cestovat v rámci Evropské unie na občanský průkaz. Upozorňujeme, že děti musí mít 
vlastní cestovní doklad, a to buď OP nebo PAS. Neplatí již zápis u rodičů od roku 2011.  
OBCHODY 
V Benátkách se nachází mnoho obchodů s potravinami a nápoji. Pokud budete hledat obchody s potravinami ve městě, tak se 
vydejte spíše do středu města. Mimo jiné je zde mnoho butiků s oblečením, které jsou však v pondělí ráno zavřené. Obecně platí, 
že obchody jsou otevřené od devíti hodin ráno do půl osmé do večera. Menší obchody, jichž je v ulicích mnoho, jsou zavřené od 
jedné hodiny odpoledne do čtyř hodin odpoledne.                                                                               
JÍDLO 
Samozřejmě na náměstí San Marco jsou restaurace drahé, ale také se dají najít levnější podniky. Na jídlo bychom doporučili ochutnat 
typické italské pizzy nebo špagety carbonara. Absolutně nejlepším podnikem je Rosticceria Gislon, na adrese Calle de la Bissa 
5424 | Campo San Bartolomeo. Jídla stojí od 1 do 15
. Tato restuarace/bistro opravdu odráží pravé benátské tradice. Sem chodí na 
oběd Benátčané! K jídlu je vždy vhodné dát si sklenku perlivého prosecca. Pivo ani nezkoušejte. To je určitě lepší pít doma. Nečekejte 
žádné luxusní vybavení, polstrovaná křesla apod. Najdete zde plastové židličky a jednoduché zařízení. Vše je ale vyváženo přátelskou 
atmosférou, vstřícností a ochotou personálu. Všude je naprosto čisto. Zažijete zde opravdové Benátky. Vyhněte se místům, které 
nemají venku vystavené menu. Čím více restaurace vypadá jako zanedbaná hospoda, tím je dražší. 
KAPESNÉ 
Vzhledem k mnoha atrakcím je individuální, doporučujeme však cca. 50 – 60EUR / osoba. Příklad: Menu v restauraci cca. 12EUR, 
vstupné do muzea či kostela 10 – 15EUR. V místě je dostatek bankomatů.  
Poplatek vybírán v autobuse za vjezd do benátské laguny (turistický poplatek) + celodenní jízdenka po Benátkách stojí 28 EUR. 
Upozorňujeme, že uhrazení poplatku je závazné i v případě, že se zájezdu nezúčastníte, protože jízdenky a turistický 
poplatek platí naše kancelář předem abychom se vyhnuli frontám a měli zvýhodněnou cenu pro naše klienty.  
 

Pokračování na dalších stranách! 



  

POKYNY K ZÁJEZDU  

 
 www.dovolenakmori.cz 

IT
LI

E 
BE

N
TK

Y 

 
TIPY PRŮVODCE 
Ostrov Murano – proslulé muranské sklo na Vás na ostrově vykukuje z každého rohu. Najdete tu velké muzeum, ve kterém se 
můžete o tradiční výrobě skla dozvědět víc, spoustu malých obchůdků, kde si nějaké to sklo lze zakoupit, a to ve formě 
suvenýrů, bižuterie, figurek, plastik, pohárů i talířků všech možných tvarů i barev. Ve středu ostrova jsou mnohé sklárny pojaté 
jako umělecké galerie a ateliéry. Je též možné zahlédnout skláře v akci, protože mnohá vaporetta mají s místními dohodu. Je 
to fascinující zážitek, zvlášť v době, kdy většinu lidské manuální práce nahrazují stroje. 
Ostrov Burano – ležící v Benátské laguně, se proslavil krajkářstvím a snad ještě více úchvatnými pestrobarevnými domečky, 
jejichž fasády jsou natřeny jasnými pastelovými barvami. Ostrůvek je maličký, ale má fascinující atmosféru: barvy, slunce, 
květiny, lodičky... to vše navozuje klid a pozitivní náladu. Už jen kvůli tomu stojí tento ostrůvek za návštěvu. 
KULTURA A PAMÁTKY  
Náměstí piazza San Marco a okolí – toto je samotné centrum města, rušné, luxusní a zároveň romantické náměstí, bývá 
prvním cílem všech příchozích do Benátek. Zde se nachází to naprosto nejvzácnější. 
Dóžecí palác – rezidence vládců Benátek pochází původně z 9. století, dnešní podoba je však až ze 14. a 15. století. Určitě 
stojí za návštěvu (placený vstup). 
Bazil ika San Marco – v této velkolepé bazilice se prolínají vlivy ze Západu i Východu. Této stavbě předcházely dvě jiné, 
menší. Současná stavba se stavěla od 11. do 13. století. Vstup do samotného kostela je bezplatný (nezapomeňte na řádné 
oblečení – zakrýt ramena a kolena! – kostel je funkčním svatostánkem). 
Zpoplatněný vstup je pouze do pokladnice, na terasu okolo kostela, ze které je výhled na náměstí a moře, a dále se platí vstup 
ke „Zlaté desce“, která se nachází za hlavním oltářem a je skutečně celá ze zlata. 
Procuratie Nuove a Procuratie Vecchie – staré a nové prokurácie, budovy, které obklopují náměstí, mají průčelí tvořené 
arkádami, ve kterých se v přízemí nachází kavárny, bary a luxusní obchody, v patrech potom muzea. 
Zvonice (kampanila) – štíhlá věž vysoká 99 m., původní věž se roku 1902 zřítila, byla však roku 1912 znovu postavena. Na vrch 
jede výtah a z vrchu se naskýtá překrásný výhled na celé Benátky. 
Libreria Marciana – (Knihovna sv. Marka) renesanční stavba od Sansovina schraňuje a vystavuje vzácné rukopisy a knihy. Zdobí ji 
obrazy od renesančních mistrů. 
Dva sloupy – z 12. století pocházejí dva slavné sloupy na nábřeží mezi Dóžecím palácem a knihovnou. Na jednom z nich stojí 
okřídlený lev, symbol Benátek. Na druhém je Svatý Teodor, jeden ze čtyř patronů Benátek. Od těchto sloupů (z nábřeží) se otevírá 
krásný výhled na lagunu a ostrov San Giorgio Magiore se známým kostelem od Palladia, slavného renesančního architekta. 
Santa Maria della Salute – je monumentální barokní kostel, který v 17. století postavil italský architekt Baldassare Longhena na 
památku obětem moru. Uvnitř můžeme vidět šest kaplí, řadu plastik i maleb, kněžiště s kopulí, hlavní oltář se sousoším Giusta Le 
Corta a sakristii s obrazy a freskami. 
Most Ponte di Rialto – romantika oděná do kamene, most, který určitě patří k nejfotografovanějším na světě. Postaven byl roku 
1592. 
San Giorgio Maggiore – je kostel, postavený architektem Andrea Palladiem v 16. století. Uvnitř uvidíte především Poslední večeři a 
Sbírání many od Tintorreta a velice zajímavou Kapli mrtvých. Z kostelní zvonice se naskýtá překrásný výhled na okolní lagunu. 
GALERIE A MUZEA 
Benátky by se daly označit za muzeum samy o sobě. Kromě toho zde však naleznete přes dvacet důležitých uměleckých sbírek. 
Gallerie dell 'Accademia – nejdůležitější a nejúplnější sbírka umění v Benátkách, galerie světového jména. Obsahuje vše důležité 
od 12. do 18. století. Pokud máte umění rádi, sem zavítejte určitě. 
Galleria Franchetti  – Ca'd'Oro- „Zlatý dům“ je výstavný gotický palác, kde dnes sídlí muzeum, ve kterém můžete vidět, jak 
vypadal benátský palác 15. století. 
Guggenheim Collection – jedna z nejznámějších sbírek umění v Benátkách nashromážděná americkou milionářkou Peggy 
Guggenheimovou. Obsahuje mistry moderního umění a má světový význam. 
 
Jízda na gondole – neexistuje žádný oficiální ceník (informace od převozníka) a jsou dva okruhy-malý a velký. Za malý okruh se 
platí 50 EUR na osobu a za velký 100 EUR.       
 
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 
Důrazně doporučujeme, aby klienti měli sjednáno cestovní pojištění. Pro naše klienty jsme schopni ho vyřídit s 50% slevou, a to 
online. Stačí, pokud nám na náš email zašlete jméno + příjmení a datum narození. Cestovní pojištění se hradí poté v autobuse a to 
většinou 35,- Kč / den tj. 105,- celý zájezd. Toto pojištění zahrnuje léčebné výlohy. Pojištění proti stornu bylo možné uzavřít v době 
objednání zájezdu. Upozorňujeme, že každý klient musí mít vytištěné pokyny, kde je součástí i kartička pojištěného. 
Kartičky již v autobuse nevystavujeme!  
 
 
 
 

Pokračování na dalších stranách! 
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SLOVNÍK 
Ahoj - Ciao (čao) 
Dobrý den - Buongiorno (bondžorno) 
Dobrý večer - Buona sera 
Dobrou noc - Buonanotte 
Na shledanou - Arrivederci (arivederči) 
Na shledanou - ArrivederLa (při vykání) 
Uvidíme se brzy - A presto 
Děkuji - Grazie 
Prosím - Prego ( pokud něco dávám) per favore (pokud něco žádám) 
Ano - Si 
Ne - No 
Jak se máš - Come stai? 
Dobře a ty - Bene e tu? 
Špatně - Male 
Není to špatné - Non c'è male 
Jde to - Cosi cosi. 
Jak se jmenuješ - Come ti chiami? ( come ti kiami) 
Jmenuji se Martina - Mi chiamo Martina (mi kjamo Martyna) 
Jsem z Prahy - Sono da Praga 
Dobrou chuť - Buon apetito 
Muž - L´uomo (m) 
Žena - la donna 
Toto - questo (kvesto) 
Tato - questa 
Kde - dove 
Dům - la casa 
Auto - la macchina (mákina) 
Noc - la notte 
Den - Il giorno (džorno) 
Ráno - la mattina 
Odpoledne - il pomeriggio (pomeridžo) 
Večer - la sera 
Noc - la notte 
Benvenuti - Vítejte 
Česká republika - La Repubblica Ceca (la republika čeka) 
 
 
 
Přejeme Vám, abyste si zájezd užili! V případě dotazů, či pomoci se neváhejte obrátit na svého průvodce! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokračování na dalších stranách! 

KONTAKTY VELVYSLANECTVÍ:   
Via dei Gracchi, 322; 00192 Roma 
 
Tel. 0039 063609571, Fax 0039 063244466;  
E-mail: rome@embassy.mzv.cz      www.mzv.cz/rome 
 
Konzulární oddělení: Tel. 0039 0636095739, 0636095741, 
0636095745, pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů: 
0039 335 310450 




