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BENÁTKY - SLAVNOSTI

č. záj. 471

1. Odjezdy – čtěte pozorně !!!
Benátky – slavnosti - karneval – předpokládaný odjezd
z Prahy v 6.30 hod. Místo odjezdu z Prahy bude
upřesněno v pokynech cca 14 dní před zájezdem.
Svoz z Hradce Králové a Pardubic – 300 Kč / os.
(negarantujeme při malém počtu zájemců).
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. Cesta 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 budete dopravovat lodí - celodenní
jízdenka bez omezení pohybu po kanálech i na ostrovy
20 €, na 48 hod. za 30 € a třídenní bez omezení pak 40 €.
Tuto variantu si vybírají a platí klienti, kteří chtějí zvolit
individuální program v Benátkách bez skupiny.
V době karnevalu zamíří do Benátek desítky tisíc turistů.
Hlavní dopravní tepny jsou proměněny v jednosměrky.
Hustota provozu je tak velká, že se stojí velké fronty i na
vaporetta (lodě, jež v Benátkách plní role MHD). Abychom
se všichni dostali do cíle co nejdříve, využíváme
dlouhodobě služeb lodní společnosti, jejíž ceny jsou na
úrovně vaporetta. Nehrozí rozdělení skupiny, k dispozici je
i mikrofon umožňující výklad během plavby. Průvodce
vybírá jízdné cestou (jízdné zahrnuje 1x zpáteční cestu od
busu do Benátek s okruhem a 2. den cestu na ostrovy a
přejezd do Benátek a na závěr zpět k busu před
odjezdem). Tato varianta stojí 40 € a je pro klienty, kteří
chtějí prohlídku Benátek ve skupině.
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 – 1 400 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).

Příplatek: 1x večeře (3 chody, v restauraci v hotelu) –
480 Kč.
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
(jen se strojově čitelnými údaji - vydávané od července
2000).
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 140 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 15 000 Kč
- Pojištění nevyužité dovolené – 15 000 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 2020)
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.
Benátky - Dóžecí palác - 19 €, Scuola di San Rocco –
10 €, Muzeum P. Gugenheim - 15 €, Galerie Baziliky San
Marco - 5 €, vstup na ochoz – 5 €, Kampanila – 8 €,
Scuola di San Rocco – 10 €, Sta. Maria dei Frari - 3 €,
Accademia – 12 €, San Salvatore – 3 €, zvonice San
Giorgio – 3 €.
Muzeum skla na Muranu – 6,5 €, sklářská huť – zdarma,
Torcello – vstupné do kostela – 5 €, věž na Torcellu – 5 €.
Plavba gondolou 30 min. – max. 6 os. na 1 gondolu – cca
90 € (v případě zájmu o gondolu je nutné hlásit už v den
přejezdu na ubytování).
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.
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: 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.
Víte, že?
Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti
období od Tří králů do Popeleční středy. Popeleční středou
začíná postní období před Velikonocemi. Maškarní
zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý,
tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvrcholením
masopustu. Název karneval je synonymem masopustu (z
italského carnevale, vlastně "maso pryč"). Dnes se jako
masopust (nebo karneval) označuje zejména toto
masopustní veselí (nářečně masopust, šibřinky, fašank,
ostatky aj.).
Tradice Benátského karnevalu sahá až do 11. století,
v 16. století se přidal ke karnevalu rituál Letícího anděla,
v 18. století dosáhla vrcholu a téměř se ztratila za doby
Napoleona. Znovu byla tradice oživena v r. 1979 a to
včetně "Letu anděla" (živý anděl se v rozevlátém hávu
vznáší ze zvonice a je představován vždy jinou populární
Italkou.)
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.
Zajímavosti
Benátky a karneval
BENÁTKY - Italské ostrovní město, kolébka historických
památek a romantických projížděk na gondolách, každý
druhý měsíc v roce ožívá rejem pestrobarevných průvodů,
tancem a hudbou. Je čas karnevalu. Vrozený dar
Benátčanů spřádat intriky se projeví naplno v žertovném
festivalu. Tradice benátského festivalu se datuje k
11. století. Vrcholu popularity a výstřednosti dosáhl
v 18. stol. Po jakémsi odmlčení byl v roce 1979 zdárně
obnoven. Každý den skýtá jinou podívanou. Karneval v
Benátkách plánují nejen představitelé města, ale i
soukromí podnikatelé, proto není celkový program znám
dlouho dopředu. Určitě ale rozmanitostí nebudete
zklamaní. Celý týden se po ulicích prochází celé italské
rodinky včetně domácích mazlíčků v maskách, pózují pro
cizince, radují se, hodují. Zvláště klasické benátské
masky - "Morový doktor" i "kolombína". Každoročně jsou
kostýmy i doprovodné programy čím dál honosnější - řada
hotelů připravuje speciální akce.
Na našem zájezdu si asi málokdo dopřeje okázalé a
nákladné doprovodné programy, ale samotná atmosféra,
radost a veselí v ulicích Benátek a obdiv k neuvěřitelné
vynalézavosti Benátčanů a zájemců z celého světa v touze
uspět v soutěži o nejkrásnější masku vás jistě nenechá
chladnými. Nuže hurá na karneval v Benátkách.
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem
k počasí a event. aktuálním podmínkám během slavností.
Pořadí jednotlivých objektů trasy volí průvodce dle zkušeností
a eventuálních změn programu slavností, a to tak, aby vám
neuniklo vyvrcholení. Vstup na slavnosti je zdarma, je však
nutné počítat s tím, že v ulicích bude mnoho lidí.

Program zájezdu:
1. den - Odjezd z Prahy v ranních hodinách, transfer přes
Rakousko do Itálie. Ubytování, fakult. večeře.
2. - 3. den – BENÁTKY - prohlídka historického města,
Piazza S. Marco s bazilikou, Dóžecí palác a kampanila,
muzeum Peggy Guggenheimové, kostel San Paolo a dei
Frari. Klasickou prohlídku si obohatíte jedinečnými slavnostmi:
v únoru sváteční atmosféra karnevalu a masky všude
v ulicích, v září pak slavnost gondol Regata Storica na
Velkém kanále, event. volný program. Lodí po kanále a na
ostrovy MURANO (ostrov sklářů a krajkářek, dóm St. Maria e
Donato s románskými prvky a vzácnými mozaikami) či
BURANO (ostrov s rybářským městečkem a barevnými
fasádami), eventuálně TORCELLO, (kdysi hlavní sídlo
biskupa), uličky Benátek, židovská čtvrť. Večer odjezd.
4. den - Návrat do Prahy časně ráno.

