
Vaše nejlepší brána k poznání  

Benátky - město na vodě 
              + 59.ročník  La Bienalle di Venezi s názvem 

„Mléko snů“ 
 „Benátky patří k několika málo městům, jež si zaslouží přívlastek jedinečná. Je to 

nejnavštěvovanější město Itálie.  Město vybudované na vodě, vstupní brána Orientu, jehož nesmírné 

bohatství se odrazilo v umění a architektuře. Poznejme tuto perlu Jadranu, seznamme se s jejími 

osobnostmi – malíři Tiziánem, Tintoretem a Veronesem, hudebníky  Vivaldim a Monteverdim, 

cestovatelem Markem Polem. Nechme se unést  jeho neopakovatelnou atmosférou… 

Benátské  Bienále jepovažováno  za jednu z největších výstav současného moderního umění. 

 

Termín. 2. - 4. 6. 2022 

Cena:  2. 490,- Kč  
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem (WC, DVD, teplé a chlazené nápoje), připojištění 

léčebných výloh v zahraničí, služby průvodce. 

Cena nezahrnuje vstupné, vjezd a vstup do Benátek. Výše vstupného bude uvedena v pokynech na cestu. 

Doporučené kapesné na vstupy, vjezd a loď: děti cca 50 €, dospělí cca 100€ a více €. 

Vážení klienti, pokud by se situace vzhledem ke covidové epidemii zhoršila natolik, že nebude možné 

vycestovat, bude zájezd přeložen na podzim. Pokud by ani na podzim nebylo možné cestu uskutečnit, 

budou Vám vráceny peníze. Nutný je cestovní doklad. 

  

 

Program: 

1.den – odjezd z Brna ve 20. 00 hod., noční přejezd Rakouskem s hygienickými přestávkami 

 

2.den – příjezd do Benátek v brzkých ranních hodinách 

Program v Benátkách: 

Žáci ZUŠ + zájemci  celodenní program v rámci výstavy, poté prohlídka centra Benátek 

Doprovod: 

dopoledne – procházka městskými zákoutími kolem kanálů a přes malebné mosty v 

centru ostrovního města, prohlídka historického jádra - náměstí sv.Marka – prohlídka 

chrámu sv.Marka, Dóžecí palác, Most vzdechů, zvoniční věž – ochoz ve výši 99 m – 

výhled na Benátky, renesanční knihovna, orloj, budovy prokurácií, chrám zdraví – Santa 

Maria Della Salute, kanál Grande (nejslavnější benátský kanál) - panorama gotických a 

renesančních paláců benátské šlechty a most Rialto, tržnice, volno k nákupu suvenýrů 

odpoledne – možnost odjezdu lodí na ostrov Lido – rekreace + pobyt na písečné pláži  

Večer návrat lodí po kanálu Grande zpět k autobusu.  Odjezd zpět přes Rakousko do ČR. 

 

3.den – návrat v brzkých ranních hodinách (6 –7,00 hod.) 

 


