Florencie, Řím, Vatikán
Kód zájezdu: FLO5501
5 dnů/2 noci, polopenze, hotel 3***, bus

Klienti oceňují:
1) kvalitní ubytování v hotelech 3***
s bufetovou snídaní a večeří (3
chody s vodou)
2) využití místních průvodkyň na
prohlídku památek uvnitř v češtině
3) skupinové rezervace na určitý čas
na prohlídku památek Koloseum,
Vatikán vč. chrámu sv. Petra
(odpadnou tak několikahodinové
fronty)

1. den – v dopoledních hodinách odjezd přes Německo/Rakousko do Itálie.
2. den – v ranních hodinách příjezd do FLORENCIE. Přesun tramvají do centra. Dopoledne krátká orientační procházka a
návštěva galerie Uffizi (Alternativně jiná galerie) - školní skupina s platným seznamem jmen a razítkem školy – vstup zdarma
do 17 let vč., od 18 let cca 5,50 EUR). Následuje pauza na oběd. Odpoledne, kolem 14:00 hod. společná prohlídka NEJ památek
s místní průvodkyní Češkou: kaple v Medičejská, Ponte Vecchio,Piazza de Pitti, Galerie Uffizi, Baptisterium, Kampanila,
Dóm, Palazzo Vecchio. Při prohlídce budou k dispozici sluchátka pro lepší poslech (průvodce hovoří do mikrofonu). Před
odjezdem z Florencie volno na nákup – jídlo, možnost návštěvy Mc Donald´s nebo jiné občerstvení. Navečer odjezd do hotelu na
půli cesty mezi Florencií a Římem.
3. den - po snídani, v časných ranních hodinách, cca v 6:30 hod. odjezd do ŘÍMA na odstavené parkoviště a jízda metrem do
centra, prohlídka s místní průvodkyní v češtině (sluchátka pro lepší poslech na prohlídku Koloseum, Forum Romanum a
Palatinum). Další památky tento den nebo další den (dle času): Fontana di Trevi, Pantheon, Piazza Venezia, Španělské
schody. Odpoledne přejezd k moři do Lido di Ostia na pobřeží Tyrhénského moře s veřejnou pláží, kterou využívají
obyvatelé Říma i turisté. Možnost koupání či procházky na pobřeží. Večer přejezd na hotel (cca 5 km) a večeře.
4. den - po snídani odjezd do centra ŘÍMA metrem a prohlídka: Vatikán s náměstím Sv. Petra (Vatikán a Sixtinská kaple +
chrám sv. Petra – prohlídka s místní průvodkyní a sluchátky). Odpoledne dokončení prohlídky: Andělský hrad, Piazza
Navona. V podvečer volno v centru města, možnost nákupu jídla. Odjezd z Říma kolem 19:00, přejezd Itálií a
Německem/Rakouskem do ČR.
5. den – návrat na stejné místo v odpoledních hodinách.

Cena: 6 590 Kč

Termín: 30. 9. – 4. 10. 2019 (po – pá)

Cena zahrnuje:
- autobusovou dopravu od školy a zpět, parkovné autobusu, vjezdy do měst, daně za dopravu v zahraničí
- 1 x ubytování v hotelu 2**- 3*** (mezi Florencií a Římem)
- 1x ubytování v hotelu 3*** v oblasti Ostia Antica
- k dispozic 2 – 4 lůžkové pokoje s vlastní sprchou a wc na každém pokoji (dle rozpisu hotelu)
- 2 x bufetová snídaně
- 2 x večeře s vodou
- služby průvodce CK
- plánky a další materiály
- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

- pojištění léčebných výloh do výše 3 mil. Kč., pojištění storna zájezdu – V PŘÍPADĚ NEMOCI VRACÍ POJIŠŤOVNA 80%
CENY ZÁJEZDU, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění zavazadel, pojištění přivolání opatrovníka
v případě hospitalizace dítěte (pojišťovna hradí rodiči dopravu a náklady spojené s pobytem u hospitalizovaného),
kompenzace nevyužité dovolené (například dítě je hospitalizováno a pojišťovna proplatí 2000 Kč/den za nevyužitou
dovolenou, je to druh kompenzace za to, že dítě přišlo o zážitky na zájezdu) úrazové pojištění – výše pojistného krytí
specifikováno níže
- DPH
Cena nezahrnuje:
- vstupné do objektů a muzeí, turistická daň po příjezdu do hotelu, služby místních průvodců v češtině a objednání
vstupenek, zapůjčení sluchátek pro lepší poslech do Kolosea a Vatikánu bez čekacích front, děti a studenti do 25 let cca 50
EUR, dospělí od 26 let cca 70 – 75 EUR
STRAVOVÁNÍ:V ceně zájezdu je zajištěna snídaně, kontinentální bufetová a večeře 3 chody (těstoviny, hlavní chod a
dezert – může být salát nebo ovoce), voda je zdarma, další nápoje ve vlastní režii

Pojistné krytí v ceně zájezdu pro všechny
účastníky:
Evropa

Limity plnění (v Kč)
Léčebné výlohy
Zubní ošetření

Léčebné výlohy

Fyzioterapie
Komp. pobytu v nemocnici (2000 Kč
za den)
Aktivní asistence

Asistenční služby

Upozornění – pořadí návštěv památek se může měnit
s ohledem na počasí, dopravní situaci a místo ubytování.
Výše vstupů je orientační, potvrdíme v pokynech na
cestu, které CK zasílá cca 10 dnů před odjezdem na
zájezd. Jedná se o skupinový zájezd, a proto
předpokládáme, že všichni navštíví vše. Cestovní
kancelář rezervuje vstupy pro všechny účastníky.

Úraz

K moři
3 000 000
25 000
120 000
10 000
neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

2 000 000

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000

Náklady na pohřeb

150 000

Náklady na opatrovníka

150 000

Trvalé následky úrazu

200 000

Úmrtí následkem úrazu

100 000

Osobní věci

Zavazadla

Odpovědnost za
škodu a poj. Zrušení
cesty

Škoda na zdraví

1 000 000

Škoda na majetku
Zrušení cesty

500 000
240 000

15 000

ZÁJEMCI O ZÁJEZD SI VYZVEDNOU ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU, KTEROU ODEVZDÁVAJÍ DO
15/3/2019. ZÁLOHU 3 000 Kč hradí do 31/3/2019 – informace získáte s odevzdáním
závazné přihlášky. Doplatek ve výši 3 590 Kč se hradí do 15/6/2019.

