
       Studijní zájezd do Itálie 
                                             Verona - Řím - Kampánie 

 

termín: 21. 4. – 28. 4. 2018 
 

        

8 denní poznávací zájezd za antickými 

památkami  
 

 

 

 

Program: 
 

1. den – sobota 21.4.: 

večer odjezd z Brna, noční přejezd Rakouska do Itálie, cestou bezpečnostní a hygienické zastávky po 3-4 

hodinách 

2. den – neděle 22.4.:  

ráno zastávka na hygienu a snídani, příjezd do Verony, prohlídka historického centra města: římský 

Amfiteátr - dnes Opera di Verona, náměstí Piazza delle Erbe v místě bývalého římského fóra, městský 

palác ze 13. století Palazzo della Ragione s věží Torre dei Lamberti (98 m), průjezd krajem Emilia 

Romagna a Toskánskem k Římu, ubytování v hotelu v okolí Říma, večeře formou jednotného menu, 

nocleh 

3. den – pondělí 23.4.:  

snídaně v hotelu, odjezd do oblíbeného letoviska starých Římanů města Tivoli, prohlídka pozůstatků 

velkolepé císařské rezidence Hadriánovy vily,  

pokračování do kraje Kampánie, návštěva a prohlídka areálu v Ercolaneu, města zničeného r. 79 při 

erupci sopky Vesuv, odjezd na ubytování v okolí Paestum, večeře formou jednotného menu, nocleh  

4. den – úterý 24.4.:  

snídaně v hotelu, ráno prohlídka jedinečného areálu Paestum se 3 chrámy v dórském stylu z let 550-450 

př.n.l. a návštěva zajímavého archeologického muzea, pokračování do Pompejí, prohlídka vykopávek 

antického města zničeného rovněž v r. 79 při erupci sopky Vesuv,  

navečer odjezd do hotelu u Říma, večeře formou jednotného menu v hotelu, nocleh 

5. den – středa 25.4. – státní svátek Itálie:  

snídaně v hotelu, odjezd metrem do centra města, pěší prohlídka antického Říma - Circus Maximus, 

Forum Boarium, Kapitol, návštěva Kapitolských muzeí, Benátské náměstí, císařská Fóra, návštěva 

památek: Koloseum, Forum Romanum, Palatin, 

návrat metrem a autobusem do hotelu u Říma, večeře formou jednotného menu v hotelu, nocleh 

6. den – čtvrtek 26.4.:  
snídaně v hotelu, odjezd metrem do Říma, návštěva slavného tržiště Campo de Fiori a památek v okolí: 

Marcellovo divadlo, Area Sacra, kouzelná fontána s želvami, návštěva Diokleciánových lázní, 

odpolední výlet autobusem do bývalého antického přístavu Ostia, prohlídka areálu vykopávek přístavu  

a přilehlého města, krátká procházka po pobřeží Tyrhénského moře, odjezd do hotelu, večeře, nocleh 

7. den – pátek 27.4.:  

snídaně v hotelu, odjezd metrem do centra Říma, celodenní prohlídka památek: Pantheon, Ara Pacis, 

Piazza Navona, Andělský hrad, Fontana di Trevi, Španělské schody, Vatikán, návrat metrem 

k autobusu, noční přejezd Itálie a Rakouska 

8. den – sobota 28.4.: 

ráno fakultativní snídaně v motorestu Rosenberg Völkermarkt v Rakousku, příjezd do Brna cca v 14-15 

hod. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3rsk%C3%BD_%C5%99%C3%A1d


 

 

 

Cena zájezdu:  9.850,- Kč / os.   

Cena je kalkulovaná pro skupinu 40-41 studentů. 

 

 

Cena zahrnuje:  

- dopravu luxusním autobusem BOVA (klimatizace, DVD, WC), dálniční poplatky, parkovné 

- 4x ubytování v hotelu *** u Říma a 1x ubytování v hotelu **** u Paesta ve třílůžkových nebo 

čtyřlůžkových pokojích s vlastní koupelnou a WC 

- 5x polopenze v hotelu (snídaně formou bufetu, večeře o 3 chodech) 

- průvodce po celou dobu zájezdu 

- pojištění na léčebné výlohy 

- pojištění proti úpadku CK – dle zákona č. 159/199 Sb. 

- mapy všech navštívených měst a antických areálů a památek 

 

Cena nezahrnuje:  

- ostatní stravování, snídani v Rakousku po cestě zpět 

- 6x jízdné v metru v Římě (1 jízda = 1,6 EUR) 

- pojištění na stornopoplatky – lze sjednat v CK, cena 220,- Kč/os./pobyt 

- vstupné pro školní skupiny, platí se jen za rezervaci 1,5-2€/os./muzeum nebo areál 

 

 

 

 

Archeologický areál Paestum 

 

 

 

    
CK Moravský turistický servis, Žampachova 3, Brno, tel: 545 213 190, ckmts@firmajms.cz, www.firmajms.cz 

mailto:ckmts@firmajms.cz

