FLORISTICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, s.r.o.
Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové
tel: 495221811; info@florist.cz; www.florist.cz
CK CYKLOTUR Hradec Králové
www.cyklotur.cz
email: cyklotur@cyklotur.cz
Šmilovského 1142, 500 02 Hradec Králové; tel. + fax: 495 217 203, mobil: 721 134 562
Zde nás z důvodu průvodcování zájezdů zastihnete v letní sezóně pouze po telefonické domluvě.
Pobočka: Agentura Pohner, Tomkova ul. 911, 500 03 Hradec Králové (nedaleko Velkého náměstí);
tel.: 495 512 322, mobil: 721 134 562; pondělí - pátek 9:00 – 17:00

FLORENCIE - ŘÍM v termínu 27. 4. – 1. 5. 2011
Odjezd:
Hradec Králové – nástupní místo pro autobusy J před budovou ČEZ u hlavního nádraží ČD v 15:00 hod.
Žádáme účastníky, aby v nástupním místě byli 10 minut před odjezdem. Zároveň prosíme o strpení
v případě zpoždění, které může vzniknout v důsledku špatné dopravní situace. Děkujeme.
PROGRAM:
1. den (středa 27.4.): Odpoledne odjezd z Hradce Králové, noční přejezd přes Německo a Rakousko
do Itálie.
2. den (čtvrtek 28.4.): Ráno příjezd do Florencie. Prohlídka Piazza d. Signoria a Palazzo Vecchio,
Michelangelův David, Ponte Vecchio, Piazza Duomo, dóm St. Croce. Možnost návštěvy obrazárny Uffizi.
Přejezd na ubytování do městečka Chianciano Terme.
3. den (pátek 29.4.): Po snídani přejezd do Říma s příjezdem kolem poledne. Prohlídka Vatikánu –
hlavního města katolické církve včetně velkolepého chrámu sv. Petra, Sixtinská kaple; Andělský hrad. Odjezd
na ubytování
4. den (sobota 30.4.): Koloseum - nejvýznamnější římský amfiteátr, Konstantinův oblouk - jeden
z posledních monumentů císařského Říma, Forum Romanum - společenské středisko antického města,
Kapitol, Benátské náměstí s památníkem Viktora Emanuella II., Piazza Navona, Pantheon - římský chrám
všech bohů, fontána di Trevi - největší římská fontána, Španělské náměstí - nejslavnější římské náměstí a
Španělské schody - spojnice náměstí s kostelem Trinita dei Monti. Večer odjezd zpět do ČR. Noční přejezd
Rakouska a Německa.
5. den (neděle 1.5.): Příjezd do Hradce Králové v odpoledních hodinách.
Průvodce může program pozměnit podle počasí, dopravní situace či jiných nepředvídaných okolností.
UBYTOVÁNÍ: 1. noc v 3* hotelu v městečku Chianciano Terme, pokoje 4lůžkové. 2. noc v bungalovech
v kempu cca 25 km od centra Říma, které je lehce dosažitelné autobusem a metrem. Bungalovy jsou
4lůžkové.
STRAVOVÁNÍ: 2x snídaně. Ti, kteří potvrdili svůj zájem o večeře je mají objednané
DOPRAVA je zajištěna autokarem (klimatizace, video, kávovar a WC). U řidičů bude možné zakoupit
po celou dobu zájezdu občerstvení za Kč (káva, čaj, limo, pivo). Po Florencii a Římě se budeme pohybovat
místní městskou hromadnou dopravou, která není v ceně zájezdu. Ceny jízdného ve Florencii 1,20 Eur jedna
cesta do 90 minut a v Římě 1 cesta max. 75 minut 1,- Eur. Celkem bude na jízdné potřeba 6,40 Eur.
CESTOVNÍ DOKLADY: nezapomeňte si vzít platný cestovní doklad! Platnost si zkontrolujte včas před
odjezdem!
VSTUPY: Individuálně bude možné navštívit - kupole Duomo 8,-Eur, kostel St. Croce 5,-Eur,
Baptisterium 5,-Eur, obrazárna Uffizi 10,-Eur, Vatikánská muzea 8,50 Eur, výjezd na kupoli chrámu sv. Petra
7,-Eur (po schodech 5,-Eur), Koloseum 7,50 Eur, Andělský hrad 5,-Eur.
Orientační ceny: pizza v rychlém občerstvení 2-5 Eur dle porce, menu v době oběda cca 10-20 Eur, káva
„přes ulici“ 1 Eur, káva v kavárně cca 3 Eur. Nezapomeňte také na svoje vlastní výdaje...
POJIŠTĚNÍ: Všichni účastníci zájezdu jsou pojištěni u České pojišťovny a.s. Smluvní vztah vzniká mezi
klientem a pojišťovnou. Rozsah pojištění, číslo pojistky a kontakt na asistenční službu pro případ pojistné
události jsou uvedeny na tiskopisu, který obdrží každý účastník v autobusu. Nezapomeňte ho mít
po celou dobu pobytu v zahraničí při sobě! Plné znění pojistné smlouvy je k nahlédnutí v cestovní
kanceláři.
Přejeme Vám příjemné cestování, pěkné počasí a vždy dobrou náladu.
Vlastík Šauer
a
CYKLOTUR Hradec Králové

Martin Procházka
Floristická střední škola

