Poznávací zájezd do Itálie
Okolí jezera Lago di Garda 10.7.- 16.7.2022
Výbor ČMOS VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora pořádá ve spolupráci s CK Hoška Tour
poznávací zájezd s vycházkami do nádherných vápencových hor v okolí jezera Lago di Garda
a každodenní možností koupání v jezeře. Jezero Lago di Garda je největší a nejčistší italské
jezero, severní břehy lemují vysoké alpské štíty, kolem jezera je mnoho lázeňských a
romantických městeček s řadou pamětihodností, okolí jezera nabízí výhledová místa
s krásnými výhledy na jezero i okolní hory. Čeká vás i návštěva a prohlídka Verony – města
Romea a Julie s řadou historických památek.

Program:
1.den: odjezd v neděli 10.7. z Kutné Hory Školní ulice v podvečerních hodinách. Noční
přesun do Itálie.
2.den: TRENTO – příjemné náměstí s kašnou Neptuna, dóm. ROVERETO – zastávka u
zvonu Míru, vyhlídka. ARCO – prohlídka města, vycházka na hrad. LAGO DI GARDA –
velmi oblíbené místo v Itálii – ubytování a podvečerní vycházka podle jezera, možnost
koupání.
3.den: MONTE BALDO – na hřeben pohoří Monte Baldo vyjedete unikátní rotační
kabinovou lanovkou. Vycházka po hřebeni s fantastickými výhledy na jezero Lago di Garda i
na Dolomity a ledovec Presena. MALCESINE – kouzelné městečko s úzkými uličkami a
romantickým hradem Scaligero, který se vypíná přímo nad hladinou jezera. Možnost
prohlídky hradu, ze kterého jsou i výhledy na město a jezero.
4.den: VARONE – pěkné jeskynní vodopády s malou botanickou zahradou. VILLA
CANALE – středověká zachovalá kamenná vesnička. LAGO DI TENNO – vycházka okolo
romantického jezera, možnost koupání.

5.den: VIA PONALE – autobusem do hor nad západní částí jezera, vycházka po staré
obchodní cestě nad jezerem, která nabízí překrásné panoramatické výhledy. LIMONE SUL
GARDA – starobylé kamenné městečko na svazích u jezera Lago di Garda, kde je obnoveno
pěstování citrusů. Možnost výletu lodí po jezeře Lago di Garda z Rivy do Limone. RIVA
DEL GARDA – v případě zájmu výšlap ke kapličce S.Barbora, panoramatický výhled na
severní část jezera Lago di Garda a na město Riva del Garda, prohlídka rekreačního střediska.
6.den: LAGO DI GARDA – jízda vyhlídkovou silnicí podél jezera až na jeho jižní břeh.
SIRMIONE – lázeňské město na jižním výběžku pevniny, středověké uličky, hrad rodu
Scaligeri, staré římské Catullovy lázně, možnost koupání. VERONA – římský amfiteátr, staré
hradby, středověké kostely, slavný Juliin balkon, na který Shakespeare umístil proslulou
romantickou scénu. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
7.den: návrat do Kutné Hory v ranních hodinách.
Ubytování: 4x v hotelu Centrale v Rivě
del Garda ve dvoulůžkových pokojích
s příslušenstvím. Hotel je postaven v historickém benátském stylu a leží přímo na hlavním
náměstí na břehu jezera Lago di Garda.
Stravování: snídaně. Večeře individuálně, možnost dokoupení večeří v hotelové restauraci
za zlevněnou, která bude CK upřesněna.
Cena: původní 10 650,- Kč
Sleva z ceny: – 5 % za skupinu a – 200,- Kč za včasný nákup do 1.2.2022,
případně – 100,- Kč při zaplacení do 3 měsíců před začátkem.
V ceně nejsou zahrnuty případné vstupy a jízdné v celkové výši přibližně 40,- Euro a
cestovní pojištění
Na zájezd je možno čerpat příspěvek z FKSP
V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x snídaně a průvodce
Přihlášky přijímá Ing. Hlaváček

