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Odjezd na zájezd: 25. 6. 2018 (PONDĚLÍ) 

 

Odjezd ve 21:00 hod. – sraz účastníků ve 20:30 hod. 

 
Místo přistavení autobusu: Wilsonova 300/8, 110 00 – NAPROTI FANTOVĚ KAVÁRNĚ, tj. směr 
Brno, u parkoviště, je zde autobusová zastávka a výtahy do vestibulu nádraží 
 
Předpokládaný návrat dne 28. 6. 2018 cca 7:00 – 9:00 (DLE DOPRAVNÍ SITUACE) – doporučujeme 
pedagogům, aby si vzali tel. čísla na rodiče a poslali rodičům sms zprávu, jakmile bude znám během cesty 
přesnější čas příjezdu, děti mívají vybité mobily při cestě zpět. Některé školy dávají info o příjezdu na web. 
  
Mgr. Pavel Říha – nastoupí v Plzni a řidiči budou informováni o místě nástupu průvodce 
(průvodce sdělí své tel. číslo na zájezdu) 
V případě problémů volejte na následující tel. čísla: 
Cestovní kancelář  +420 774 350 875 - linka aktivní v den odjezdu od 9:00 
 
Doprava: LIBOR STRACH 

Autobus určený k mezinárodní přepravě vybaven barem, WC a DVD přehrávačem.  Během cesty (při delších 
zastávkách pouze, ne za jízdy!!! V kompetenci řidičů…) možnost nákupu teplých a studených nápojů za Kč 
(teplé a studené nápoje 10 – 25 Kč) 
 
INFORMACE O ZAVAZADLECH: 

KAŽDÝ CESTUJÍCÍ MŮŽE PŘEPRAVOVAT 1 ZAVAZADLO O MAX. HMOTNOSTI 15 KG (BUDE ULOŽENO V 
ZAVAZADLOVÉM PROSTORU AUTOBUSU) A 1 PŘÍRUČNÍ ZAVAZADLO DO AUTOBUSU S JÍDLEM, 
HYGIENICKÝMI POTŘEBAMI, VĚCMI NA SPANÍ, PENĚZI A DOKLADY. V PŘÍPADĚ, ŽE VELKÉ ZAVAZADLO BUDE 
VĚTŠÍ, MŮŽE BÝT ODMÍTNUTO K PŘEPRAVĚ, DŮVODEM JE OMEZENÁ KAPACITA ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU. BĚHEM PŘEPRAVY NENÍ MOŽNÉ OTEVÍRAT KUFR OD ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (NEBEZPEČÍ 
KRÁDĚŽÍ PO CESTĚ ZE ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU). 
 
ZÁKLADNÍ KATALOGOVÁ CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE: 

• autobusovou dopravu 
• 1 x ubytování v hotelu s polopenzí: snídaně (kontinentální: pečivo nebo suchary, máslo, džem, 
marmeláda, sladké pečivo, cereálie a mléko, káva a čaj – formou bufetu), salám nebo sýr na 
talířku/servírovaně na každou osobu omezené množství; večeře: tři chody italské večeře, nápoje 
nejsou v ceně 
• služby průvodce CK 
• pojištění pro případ úpadku CK dle zákona č. 159/99 Sb. 
• Cestovní pojištění u ERV Evropské cestovní pojišťovny, produkt: Sbaleno; tarif: K Moři Evropa+ pojištění 
storna (zrušení zájezdu) bez spoluúčasti dle pojistných podmínek; kontakt na asistenční službu: 

 

                         Pokyny pro účastníka školního studijního zájezdu 
zpracováno dne: 13.06.2018 

 

ROMANTICKÉ BENÁTKY A VERONA 
25. – 28. 6. 2018 

(PONDĚLÍ – ČTVRTEK) 
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

Vážení klienti, 
dovolte, abychom Vám poděkovali, že jste se rozhodli využít našich služeb. 

Věříme, že se Vám bude s námi na cestách líbit a že si opět příště vyberete zájezd z naší nabídky. 
Před samotnou cestou věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím. 
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EuroAlarm Assistance Prague, s.r.o., non-stop tel.: (+420) 221 860 606, fax: (+420) 221 860 600, 
help@euro-alarm.cz, www.euro-alarm.cz 
Průvodce v autobuse rozdá každému kartičku k uzavřenému pojištění, kterou mějte po dobu zájezdu stále 
u sebe společně s cestovním dokladem (pasem nebo občanským průkazem). 
 
ZÁKLADNÍ KATALOGOVÁ CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE (jinak dle cestovní smlouvy klienta): 

 vstupy 
 další náklady nad rámec programu zájezdu 
 další fakultativní a předem nezaplacené služby 

 

ubytování - hotel - Hotel Al Cason ** – Cavallino 
www.hotelalcason.it 
 
2 – 4 lůžkové pokoje 
 
Cena nezahrnuje:  
Vstupné v rámci programu cca  35/50 EUR (studenti do 25 let vč./studenti a dospělí od 26 let), vybírá průvodce 
v autobuse: 
POVINNÉ VSTUPNÉ K REALIZACI PROGRAMU A VSTUPNÉ, KTERÉ JE ZAPLACENO PŘEDEM: 
- Prohlídka Verony v angličtině s místním průvodcem (2 hod.) 5/5 EUR 
- Prohlídka Benátek s místní průvodkyní v češtině (2 hod.) 5/5 EUR 
- plavba do Benátek od parkoviště lodí cca 8/8 EUR (dle aktuálního ceníku, obě cesty) 
DALŠÍ VSTUPNÉ POVINNÉ PRO ŠKOLU: 
Verona – vstup do arény – 1/7,50 EUR 
Verona – Casa di Giulietta 1/4,50 EUR 
Dóžecí palác v Benátkách 13/20 EUR 
 
MUZEA, KTERÉ LZE V DOBĚ VOLNA NAVŠTÍVIT INDIVIDUÁLNĚ, V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH (není zahrnuto 
v celkové částce za vstupy): 
Galleria dell'Accademia - Campo della Carità nel Sestiere di Dorsoduro – Venice, 8:15 – 19:15 otevírací doba, 
http://www.gallerieaccademia.it/ 
 
Museo Archeologico di Venezia - Piazza S. Marco, 17/52, 8:15 – 18:30 
https://www.polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-archeologico-nazionale-di-venezia 
 
Pro získání levnějších vstupů musí mít škola s sebou seznam na hlavičkovém papíru školy se jmény 
účastníků a razítkem školy. Vzor poskytne cestovní kancelář škole. 
 
V případě nenadálé situace - jakou může být velký provoz nebo jiná komplikace – a některá z uvedených památek 
nebude navštívena, nevyužité vstupné se vrací dětem poslední den zájezdu.  

 
PODMÍNKY VSTUPU DO ZEMĚ 
Všichni cestující se při odbavení na letišti nebo při překročení státních hranic musí prokázat platným cestovním dokladem 
(pas nebo občanský průkaz, i děti musejí mít vlastní doklad) se strojově čitelným kódem bez odstřihnutého rohu, 
případně vízem, splňujícím podmínky vstupu do země. Konkrétní podmínky pro vstup do jednotlivých zemí (platnost 
pasu, vízum, očkování atd.) naleznete např. na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR. Na školní zájezd mohou 
cestovat děti třetích zemí s vízovou povinností, které mají v ČR povolen pobyt (např. UKR, Vietnam, RUS, aj.) Děti 
tak mohou cestovat na školní zájezd, i když nemají vlastní pas. Rodiče dětem musejí zajistit náhradní doklad na 
vycestování na Ministerstvu vnitra ČR, formulář „Seznam cestujících na školní výlet v rámci EU“.CK ráda zájemcům 
poskytne informace. Vše také na: http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-cestovani-po-eu-
schengenu.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d Za cestovní doklad pro účely cestování po EU/Schengenu nelze považovat 
průkaz o povolení k pobytu vydaný ČR či jiným členským státem – musí být vždy doprovázen platným cestovním pasem 
nebo Seznamem cestujících na školní výlet v rámci EU. 
 
Cizinci tedy musejí mít: pas (v případě, že mají vlastní), doklad o povolení pobytu v ČR nebo Evropské unii. Seznam 
cestujících na školní výlet v rámci EU potvrzený ministerstvem vnitra slouží těm, kteří nemají pas, ale mají trvalý pobyt 
v ČR. Seznam cestujících na školní výlet v rámci EU nahrazuje pak cestovní pas u těch, kteří pas nemají. Cestovní kancelář 
nenese jakoukoliv odpovědnost za nezajištěné doklady nebo neplatné doklady cestujících. Povinností každého je včas si 
platný doklad zajistit a informovat se na Ministerstvu vnitra. 

http://www.hotelalcason.it/
http://www.gallerieaccademia.it/
https://www.polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-archeologico-nazionale-di-venezia
http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-cestovani-po-eu-schengenu.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D
http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-cestovani-po-eu-schengenu.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D
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V případě převozu zakázaných látek přes hranice (například marihuana a další) si cestovní kancelář vyhrazuje 
právo dotyčného vyloučit okamžitě z přepravy bez nároku na náhradu. Způsobí-li osoba, u které se najdou 
zakázané látky, škodu i ostatním cestujícím a autobus nemůže pokračovat v zájezdu. Škodu hradí všem 
účastníkům osoba, která zakázané látky převážela. Upozorňujeme, že kontroly bývají časté a důkladné. 
 
PROGRAM: 
1. den – ve večerních hodinách odjezd do Itálie a noční přejezd. 
 
2. den – dopoledne příjezd do VERONY: druhé největší město Benátska. 
Historické centrum Verony je od roku 2000 zařazeno na Seznam 
světového dědictví UNESCO. Ve Veroně se odehrává slavný děj W. 
Shakespeara Romeo a Julie. Možnost návštěvy římského amfiteátru, 
Arény, druhá největší aréna hned po římském Koloseu; katedrála 
Duomo z roku 1139, náměstí Piazza Erbe, Piazza dei Signori se 
sochou Danta z 19. století, paláce ze 14. století Palazzo del Capitano a 
Palazzo della Ragione. Odpoledne odjezd do oblasti Lido di Jesolo a 
ubytování v hotelu, zbytek času odpočinek, možnost procházky v okolí, 
například po pláži. 
 
3. den – celodenní pobyt v BENÁTKÁCH: Příjezd do přístavu Punta 
Sabbionni a plavba lodí do Benátek a prohlídka města: náměstí San 
Marco, Dóžecí palác, kostel Santa Maria Della Salute s Tiziánovými 
obrazy, Most vzdechů (Ponte dei Sospiri). Odpoledne volno ve městě. 
Večer odjezd zpět do ČR. 
 
4. den – v ranních/dopoledních hodinách příjezd do Prahy. 
 
Průvodce CK Výuka Jinak zajišťuje služby dle programu, tzn. služby turistického průvodce, jehož úkolem je zajištění 
programu zájezdu, výklad je podáván v autobuse. V Itálii dle zákonů je nutné využívat místní průvodce na prohlídku 
památek a objektů. Průvodce CK smí podávat skupině informace na veřejných místech pouze organizačního charakteru. 
Odborný výklad zajišťuje místní průvodce, který je objednán na každý den k pěší prohlídce s průvodcem po NEJ 
památkách. Další objekty je nutné navštívit samostatně nebo za doprovodu pedagogů. Průvodce klientům předá 
nakopírované materiály v češtině, plánky a letáky a prohlídky probíhají za dozoru pedagogů. Doporučujeme, abyste 
se na zájezd připravili, pročetli informace o místech, která navštívíme v turistickém průvodci nebo na internetu.  
 
 
S SEBOU MĚJTE: 
- Elektrické napětí 220 V / 50 Hz. Většina zásuvek je shodná jako v ČR, ale používají se rovněž zásuvky ploché 
tříkolíkové, pro něž je třeba adaptér („presa tedesca“, též „spina di adattamento“).  
- dostatek jídla a nápojů, zejména suché potraviny, které se nekazí (suchary, sušenky, jablka) 
- sluneční brýle, krém na opalování, polštářek, ev. deku do autobusu 
- 2 páry pevných bot, deštník nebo pláštěnka 
- platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz se strojově čitelným kódem – ZKONTROLUJTE DATUM 
PLATNOSTI 
- ledvinku nebo taštičku na krk na peníze, tel. číslo na pedagoga, lehký batůžek na svačiny 
-- toaletní potřeby + vlastní ručník (povlečení ne), základní toaletní potřeby do autobusu 
- základní léky pro event. nachlazení 
- slovník, psací potřeby, desky na prospekty a mapky, oblíbené DVD o autobusu 
- kapesné min. 30 - 50 EUR+ náklady na vstupy (viz výše) 
- cca 4 – 6 € (drobné mince na WC po cestě) 
- české peníze cca 300,- Kč na zakoupení občerstvení v autobusu (káva, čaj, nealko nápoje)  
 
Měna: 1 EUR = cca 25,50 CZK 
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VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY: 

Via dei Gracchi, 322; 00192 RomaTel. 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 310450úřední hodiny: pondělí až pátek: 9.00 - 12.00 hod., zavírací dny: sobota, neděle, 

státní svátky 

Důležitá telefonní čísla v Itálii: 
karabiníci . . . 112 
policie . . . 113 
hasiči . . . 115 
pomoc motoristům - autoklub 116 
první pomoc . . 118 
 

HEZKÉ POČASÍ A MNOHO KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ Z VAŠÍ CESTY  
VÁM PŘEJE KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ CK Výuka Jinak 

www.ckvyukajinak.eu, info@ckvyukajinak.eu,  
tel./fax.: 223 013 788, DIČ 69323950, IČO CZ8059130266 

mailto:rome@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/rome
http://www.ckvyukajinak.eu/
mailto:info@ckvyukajinak.eu

