Itálie 2019
24. 5. – 1. 6. 2019

Program:
1. den: odjezd ve večerních hodinách
2. – 4. den: prohlídka hlavních památek Říma: Vatikánská muzea a bazilika sv. Petra, Andělský
hrad, fontána di Trevi, Španělské schody, Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Panteon,
Laterán, vykopávky v Ostia Antica …… Ubytování v bungalovech v kempu nedaleko pláže
5. den: přejezd do Umbrie, monumentální vodopády Cascate delle Marmore, návštěva
proslulého poutního místa Assisi spojeného se sv. Františkem a sv. Klárou s bazilikou
s Giottovými freskami, historické centrum tvoří spleť uliček a nad městem se tyčí mohutná
pevnost, ubytování v bungalovech u Trasimenského jezera
6. den: malebné město Arezzo s mnoha církevními památkami a středověkými paláci,
Ferrara – katedrála sv. Jiří, hrad rodiny d´Este, klášterní kostel San Romano, přejezd do
přímořského letoviska Cavallino, ubytování v hotelu se snídaní
7. den: celodenní lodní výlet po benátské laguně, navštívíme ostrov Murano, kde budeme mít
možnost pozorovat skláře při výrobě slavného benátského skla, malebnou rybářskou vesničkou
Burano a samozřejmě Benátky s dóžecím palácem, bazilikou San Marco, Velkým kanálem a Mostem
vzdechů, návrat na nocleh

8. den: Verona – románská bazilika San Zeno, římský amfiteátr, hrad rodu Scaligerů,
opevněný most, Juliin dům …, návštěva vinařství s možností ochutnávky a nákupu vín,
ochutnávka italských uzenin, sýra a olivového oleje, Sirmione – malebné městečko na břehu
jezera Lago di Garda s hradem Scaligerů a římskými vykopávkami, přejezd do ČR
9. den: návrat ráno
Cena: 7450, (doprava, 4 x ubytování v kempu v bungalovech s kuchyní a příslušenstvím, 2 x ubytování
v hotelu se snídaní). Studenti jsou povinni sjednat si na cestu individuálně pojištění
léčebných výloh v zahraničí. Zálohu 3000, - je třeba zaplatit do 15. 12. 2018 , doplatek do
28. 2. 2019 na účet školy (číslo účtu a variabilní symbol dostanou účastníci exkurze po
odevzdání přihlášky).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihlašuji svoji dceru / svého syna na exkurzi do Itálie v termínu 24. 5. – 1. 6. 2019 pořádanou
Církevním gymnáziem Plzeň (Vedoucím exkurze je Zbyněk Kašpar). Případný finanční přebytek bude
studentům vrácen do 30 dnů po ukončení exkurze. V případě, že žák zruší účast na exkurzi bez
zajištění odpovídajícího náhradníka, zavazuje se uhradit škole storno v následující výši:
a)
b)
c)
d)

90 a více dnů včetně před termínem zahájení exkurze 30% z celkové ceny
89 – 40 dnů včetně před termínem zahájení exkurze 50 % z celkové ceny
39 – 11 dnů včetně před termínem zahájení exkurze 80% z celkové ceny
méně než 10 dnů 100% z celkové ceny

Jméno:....................................................……… ……………Třída……………………………………………………………….
Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefonní číslo účastníka:……………………………… Datum narození: …………………………………………………………
Podpis: ………………………………………

