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 BENÁTKY A BENÁTSKÁ LAGUNA - 
VELIKONOCE    č. záj. 471 

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!! 
 
Benátky – předpokládaný odjezd z Prahy v 19 hod. Místo 
odjezdu z Prahy bude upřesněno v pokynech cca 14 dní 
před zájezdem. 
 
Další možná nástupní místa po trase: Tábor, České 
Budějovice. 
 
Mějte, prosím, strpení, pokud se autobus opozdí, není 
možné předvídat dopravní situaci po trase přejezdu 
autobusu. 
 
Sraz účastníků je 15 minut před odjezdem. 

2. Doprava 
 
Je zajištěna dálkovým autobusem s možností občerstvení 
(káva, čaj, limonády, pivo). Doporučujeme se do autobusu 
pohodlně obléci, protože jízda tam i zpět je přes noc. 
Upozorňujeme, že zájezdový BUS je vybaven 
bezpečnostními pásy, které jsou cestující povinni používat 
s odvoláním na platné právní předpisy. Za jízdy není 
dovolena chůze po busu. 
 
Doprava loděmi není v ceně zájezdu. 
Do Benátek se dopravujete lodí, autobus každý den dojede 
do Punta Sabbioni k přístavišti, dále cesta lodí do Benátek, 
po kanálech, lagunou nebo na ostrovy. Celodenní jízdenka 
bez omezení pohybu po kanálech i na ostrovy je za cca  
20 €, na 48 h za cca 35 € a třídenní bez omezení pak cca 
45 €. 

3. Ubytování 
 
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle aktuální 
situace. 
V ceně zájezdu je zahrnuto 2x ubytování v hotelu*** 
v oblasti Lido di Jesolo nebo Cavallino ve 2lůžkových 
pokojích s vlastním příslušenstvím. 
Od 1.1.2012 se v Itálii postupně zavádějí turistické 
poplatky v souvislosti s přenocováním v ubytovacích 
zařízeních. Výše poplatku se pohybuje od 1 do 2 Eur / os. / 
noc ve 3* hotelích. Může se proto stát, že při příjezdu 
budete vyzváni k uhrazení pobytové taxy na recepci 
ubytovacího zařízení. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 1 500 Kč (zde povinný při 
nedoobsazení). 
 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 2x snídaně (jednoduchá 
kontinentální, v Itálii je zvykem snídat střídmě a spíše do 
sladka). 
Jednoduché jídlo v restauraci lze pořídit už od 13 Euro, 
večeře cca 20 Euro. V době karnevalu je bohužel velmi 
draho a velký nedostatek místa v malých restauracích. 
Orientační ceny základních potravin: Chléb 2 €, káva od 
1,50 €, víno láhev od 3-5 €, 2 dl vína 2 €, balená voda 1,5 l 
od 0,50 €, pivo/limo 3,50 €, pizza čtvrtka/celá v rest. od  
3 €/od 10 €, plněná bageta 4 €, saláty velké nebo těstoviny 

od 8 €, zmrzlina od 2 €, hlavní jídlo od 12 €, menu o dvou 
chodech od 16 €, průměr 1 kg ovoce: 2,80 €. 

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky, deštník, teplé oblečení. 
Základní léky - acylpyrin, endiaron, paralen, léky proti 
bolesti hlavy, jodisol apod. a léky trvale užívané. 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Zakázané 
zavazadlo - krosna s konstrukcí (konstrukce nebude 
naložena). 
 
7. Cestovní doklady 
 
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na 
základě platného cestovního pasu nebo občanského 
průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský 
průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné 
minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR. 
Platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů byla 
ukončena dnem 26. června 2012. Od tohoto data musí mít 
každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při 
cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad (do zemí 
EU cestovní pas nebo občanský průkaz). 
Z České republiky lze vycestovat pouze s platným 
cestovním dokladem. V případě cesty do zemí Evropské 
unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska 
lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz. 
Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního 
dokladu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj 
vlastní cestovní doklad při sobě!!! 
Výše uvedené se týká občanů ČR, doklady nutné pro 
vstup cizích státních příslušníků do navštívených zemí si 
tito zajišťují sami a na vlastní odpovědnost. 
 
8. Pojištění 
 
Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu 
zdravotní pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního 
pojištění. Vždy ji vyžadují v případě lékařského ošetření. 
Upozorňujeme, že všichni klienti jsou povinni 
vycestovat do zahraničí pouze s platným pojištěním 
léčebných výloh. 
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si ho 
připlatit (nejpozději do tří dnů od sepsání smlouvy) v 
ceně 200 Kč / os. Pojištění stornovacích poplatků nelze 
sjednat samostatně, tj. bez sjednání pojištění s tarifem na 
celou dobu pobytu v zahraničí. 
Pokud si pojištění zakoupíte v naší CK, pak platí níže 
uvedené informace: 
Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou 
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA 
a.s.  
Kompletní podmínky pojištění najdete na 
www.ckmayer.cz/pojisteni nebo na požádání obdržíte 
knížku se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší CK. 
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem 
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce 
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny k odjezdu. 
Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ 
uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak pojišťovna 
v ČR tuto částku uhradí). 
Pojištění zahrnuje (maximální plnění): 
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena. 
Pojištění léčebných výloh platí mimo území České 



republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný 
státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo 
přechodný pobyt. 
- Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v 
zahraničí do výše 5 000 000 Kč 
- Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti 
následkem úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých následků 
úrazu 
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace 
v zahraničí) – 300 Kč / den 
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí 
osoby – 1 000 000 Kč 
- Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus 
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 20 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 20 000 Kč 
- Pojištění nákladů souvisejících s nařízenou karanténou (u 
ubytování do max. 30 000 Kč, náklady na dopravu max. 
20 000 Kč.) 
- Pojištění storna zájezdu z důvodu nařízené preventivní 
karantény (80%) – maximálně 20 000 Kč. 
Pojištěný je povinen neprodleně po škodné události 
(nejpozději následující pracovní den) stornovat u 
organizátora objednaný zájezd. Pokud dojde k prodlení ve 
stornování, je pojišťovna oprávněna uhradit pouze 
stornovací poplatky vypočtené ke dni, kdy objednaný 
zájezd mohl být neprodleně stornován. 
 
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat 
asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde 
oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba 
Vám poradí, jak dále postupovat. 
 
Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské 
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou. 
 
9. Orientační ceny vstupného 
 
(z roku 2022) 
Průvodce nesmí v areálech provádět výklad, ten 
poskytne předem v autobuse. Vstupy jsou pouze 
orientační a uvádíme celkový přehled, ne všechna 
místa ve městech musí být realizována, záleží na 
vedení prohlídky jednotlivými průvodci a individuálním 
výběru každého klienta. 
 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 
průkazku ISIC. 
 
Dóžecí palác + Museo Correr + Biblioteca Mazionale 
Marciana - 30 €  
Škola sv. Rocha (Scuola Grande di San Rocco) - 10 € 
Academia – 12 € 
Věž San Marco - 10 € 
Basilica sv. Marca – základní vstup do baziliky – 3 €, Pala 
d´Oro - 5 €, Ochoz + muzeum - 7 €.  
Sta. Maria dei Frari - 3 €.  
Jedna cesta po Canal Grande – 9,5 €. 
 
Muzeum skla na Muranu – 10 €, sklářská huť – zdarma, 
Torcello – vstupné do kostela – 5 €, věž na Torcellu – 5 €. 
Plavba gondolou 30 min. – max. 6 os. na 1 gondolu – cca 
80 € (v případě zájmu o gondolu je nutné hlásit už v den 
přejezdu na ubytování). 
Traghetti (přívozy) - 2 €. 
 
Veřejná WC – cca 1,5 €. 
 

Celková orientační částka na vstupy je cca 60 € + cca  
40 € na cesty lodí. 

10. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
28 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před 
odjezdem. 
 

11. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Velvyslanectví Řím – J.E. PhDr. Hana Hubáčková, po-pá 
7.45-16.15, tel: +39 063 609 571, nouzová linka 
+39 335 310 450, Via dei Gracchi 322, Řím. 
Generální konzulát Udine – Pan Dr. Paolo Petiziol, út, čt 
10.00-12.30, tel: +39 043 250 9445, Via San Francesco 
34, Udine. 
 
Garant zájezdu:  
CK MAYER + CROCUS s.r.o. 
Heydukova 6, 180 00 Praha 8    
tel: 241 432 483, mob.: 777 845 575 
 
Pohotovostní mobilní telefon: +420 777 75 85 84 
slouží pro urgentní dotazy a změny v den odjezdu zájezdu 
a v nutných případech po dobu zájezdu. Veškeré ostatní 
dotazy volejte v pracovní době na výše uvedené pevné 
linky. 
 
Program zájezdu: 
1. den: odjezd z Prahy v 19 hod, České Budějovice, noční 
přejezd do Itálie. 
2. den: BENÁTKY památky, prohlídka historického 
města, Piazza San Marco s byzantskou bazilikou, Dóžecí 
palác a kampanila, Torre dell´Orologio, cihlová basilika 
San Giovanni e Paolo, bazilika Santa Maria Gloriosa dei 
Frari ze 14. století s uměleckými poklady, na 
Velikonoce sváteční velikonoční atmosféra, event. volný 
program s návštěvou historických objektů nebo galerií, 
Galleria dell´Academia (Tintoretto, Veronese, Tiepolo, 
Bellini...). Odjezd večer zpět na pevninu na ubytování 
3. den: ostrovy Murano (ostrov sklářů, sklářské dílny a 
muzeum, Dóm St. Maria e Donato s románskými prvky a 
vzácnými mozaikami), Burano (krajky, krajkářské 
muzeum, rybářské domky s barevnými fasádami), popř. 
i Torcello, kdysi hlavní sídlo biskupa, nejstarší 
benátská katedrála Santa Maria dell´Assunta (7.-9. 
století), základy baptistéria ze 7. století, kostel Santa 
Fosca (11.-12. století), kampanila – výhled na lagunu, 
Museo dell´Estuario, Attilův trůn, atmosféra uliček s kanály 
a mostky, návrat lodí do Benátek a návštěva klidných 
čtvrtí. Odjezd večer zpět na hotel, v případě příznivého 
počasí možnost pozdějšího návratu z Benátek 
4. den: BENÁTKY dokončení prohlídky historického 
centra, židovská čtvrť, návštěva muzeí a galerií, muzeum 
Peggy Guggenheimové, fakultativně lodí po Velkém 
kanále (okázalé paláce – Casa d´Oro, Casa Foscari, 
Palazzo Dario...) k Ponte Rialto, Velikonoční 
slavnost „Scoppio del Carro“, dle počasí možnost 
večerních Benátek nebo večeře v některé klidné uličce, 
lodí na Punta Sabbioni, odjezd do ČR. 
5. den: návrat do Prahy časně ráno. 
 
 
 
 
 



Murano, Burano, Torcello 

Ostrov Murano vlastně tvoří skupina menších ostrůvků 
propojených mosty. Proslul jako místo, kde se vyrábí 
ušlechtilé benátské sklo. Jeho sláva počíná rokem 1291 - 
tehdy bylo rozhodnuto, že všechny sklářské dílny a pece 
musejí být vystěhovány z centra Benátek kvůli nebezpečí 
požáru i nepříjemnému kouři. Ostrov sklářů získal 
autonomii, dokonce razil vlastní mince a sklářští mistři se 
těšili privilegovanému postavení, měli však přísně 
zakázáno se stěhovat - mohli být trestáni i smrtí. O 
někdejším bohatství a sebevědomí svědčí dodnes 
výstavný dóm Santa Maria e Donato, klenot, který by 
návštěvníci Benátek neměli minout. V Palazzu Giustiniani 
je muzeum skla s úžasnou sbírkou historických i 
moderních výrobků. Na ostrově je dodnes celá řada 
sklářských dílen a obchodů. 

Burano, ostrov rybářů, je dnes obydlený převážně 
mladými lidmi. Podél kanálů jsou vystavěny uličky s 
malými, velice pestrými domky. Z toho důvodu sem jezdí 
mladí umělci, aby se tu učili vnímat zachycovat barvy. 
Burano se proslavilo výrobou přepychových krajek. 
Zejména v 18. století se místní paličkované a šité krajky 
staly významným vývozním zbožím. S nástupem průmyslu 
krajkářství skomíralo, ale v roce 1872 byla k jeho podpoře 
založená škola krajkářek. Některé krásné výtvory 
buranských žen si lze prohlédnout v muzeu krajky, 
především šité krajky, které byly nesmírně náročné, a 
jejich výroba trvala celé týdny. Ostrov protkaný kanály je 
nesmírně malebný. 

Torcello, třetí ostrov benátské laguny, je nyní opuštěný. 
Přitom právě tady žili první obyvatelé Benátek, kteří sem 
uprchli v polovině 5. století před nájezdy Hunů z 
pobřežního města Altinum. Kolonie se stala významným 
centrem obchodu a sídlili tu biskup z Altina. Údajně tu žilo 
až 20 000 lidí, postupně se však osídlení přesouvalo dál 
na západ. Zůstal tu jen překrásný byzantský kostel, 
někdejší katedrála Santa Maria Assunta z roku 639 a 
sousedící kostel Santa Fosca z 11.-12. století s 
překrásnými mozaikami. Proti nim se nachází poněkud 
bizarní památka - kamenný stolec nazvaný Attilův trůn, 
ačkoliv patříval spíše místními podestovi nebo biskupovi. 
Ve dvou palácích ze 14. století se nachází místní muzeum. 

 


