Karneval v Benátkách + MURANO (autobusem)
25.2. - 28.2. 2022

5 590,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/28357/

Průvodce:

Pavel Volf

Specialista:

Daniela Lukovicsová, +420 596 111 707, lukovicsova@radynacestu.cz

Poznávací zájezd s průvodcem ve víru karnevalového dění. Uvidíte to nejkrásnější z Benátek a zažijete proslulý
karneval na jednom z nejromantičtějších míst na světě. Zhlédnete baziliku sv. Marka, slavný most Nářků i Canale
Grande a vychutnáte si bujaré veselí, hudbu i originální masky. Poznejte s námi Benátky v netradiční karnevalové
atmosféře!

Na co se můžete těšit
spanilé náměstí sv. Marka s bazilikou
nejstarší benátský most Ponte di Rialto
jedinečnou karnevalovou atmosféru
půvabné ostrovy benátské laguny

Co už máte v ceně?
1x ubytování v hotelu
1x snídaně
průvodce po celou dobu zájezdu (mimo volný program ve městě)
doprava autobusem Radynacestu
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
doporučené kapesné: 80 - 100 EUR
cestovní pojištění léčebných výloh
lodní lístek: cca 40 EUR
lodní lístek na Burano a Murano cca 10 EUR
jízdné na místě
příplatek za jednolůžkový pokoj: 600,00 Kč

Cestovní pojištění
Koop 60 Covid + STORNO
150 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč
Koop 100 Covid + STORNO
190 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč
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Důležité informace

Aktuální okolnosti

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Ubytování je vždy možné po 14. hodině, do této doby je možné si
na hotelu uschovat zavazadla.

Prohlídky památek

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.
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Co vše zažijete: den po dni
Pátek 25. února: Odjezd z ČR autobusem Radynacestu dle nástupních míst Ostrava – Brno – Praha, možnost nástupu po
trase. Přesné časy dle nástupních míst budou upřesněny v pokynech 7 dní před odjezdem.

Sobota 26. února: Příjezd do Benátek v ranních hodinách. Podíváme se na náměstí San Marco, na kterém stojí
snad nejexotičtější z evropských katedrál – bazilika sv. Marka. Uvidíme honosný Dóžecí palác postavený ve stylu benátské
gotiky, který byl sídlem vládců, věž Kampanilu, ze které je nádherný pohled na celé město. Navštívíme kostel Frari, ve kterém se
nacházejí díla Tiziana, nejkrásnější barokní chrám v Benátkách Santa Maria della Salute. Uvidíme Celnici, která kontrolovala
obchodníky přijíždějící do Benátek a ze které je nádherný pohled na náměstí sv. Marka.
Před návratem na hotel ještě můžeme zhlédnout benátskou loděnici z XII. stol., která byla ve své době největší loděnicí v Evropě a
dnes se zde nachází námořní muzeum. Na prohlídku všech pamětihodností a přestávky na jídlo bude dostatek volného času.
Zejména si však vychutnáme jedinečnou atmosféru benátského karnevalu, která nás bude obklopovat.
Večer přesun na hotel.

Neděle 27. února: Po snídani se projedeme lodí na prohlídku benátských ostrovů. Naší první zastávkou bude ostrov Murano,
který je známý jako ostrov sklářů. Na každém rohu nás budou vítat obchůdky se sklářskými skvosty a tradiční sklářské dílny.
Další ostrov, ke kterému připlujeme je Burano - ostrov krajek a také oáza klidu, oproti Benátkám. Ostrov má krásné
pestrobarevné domky, které kdysi sloužili jako bydliště pro rybáře. Projdeme si místní uličky, nakoupíme krajky nebo si dáme kávu
v místní kavárně a poté se návrátíme do Benátek, kde se budeme věnovat karnevalovému veselí a památkám.
Až si dosytosti užijeme karnevalu vyrazíme v noci zpět do ČR.

Pondělí 28. února: Návrat do ČR dle nástupních míst.
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