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DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY ponúkame V CK 

TRIP -  HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu 

BENÁTSKY KARNEVAL  S  UBYTOVANÍM  A  NÁVŠTEVOU 
MESTA TREVISO 

  
   

Cena: pri objednaní do 31.01. 2020  126,49 € 

Pre seniorov nad 55 rokov – 122,32 € 
 

Termín: 21.02.-23.02.2020 
PROGRAM: 

1.deň: odchod zo Slovenska v ranných hodinách NON STOP cez Rakúsko do Talianska. V neskorších po-

poludňajších hodinách príchod do romantického mesta Treviso, prechádzka mestom, individuálne voľno, 

nákupy, ubytovanie v oblasti Trevisa resp. v oblasti Lido di Jesolo/Cavallino, večera (za príplatok).  

 

2.deň: raňajky presun do Punta Sabbioni, odtiaľ loďou do Benátok, prechádzka centrom mesta – námestie 

San Marco, bazilika San Marco, Dóžov palác, Most vzdychov, zvonica Campanilla, most Rialto. Indi-

viduálne voľno, účasť na Benátskom karnevale, program organizovaný mestom: www.carnevale.venezia.it. 

Vo večerných hodinách o cca  20.00 hod návrat loďou do Punta Sabbioni a o cca 21.30 odchod autobusom 

NON STOP na Slovensko.  

 

3.deň: v ranných resp. dopoludňajších hodinách príchod na Slovensko. 

 

Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom, 1 x ubytovanie v hoteli s raňajkami, 

sprievodca, DPH. 

Možné príplatky: cestovné poistenie +6,- €/osoba/zájazd, nástupné miesto na autobus: RK, MT, BB, ZV 

+15,- €, ZA, PB +11 €, TN, NM, PN, NR +8,- €, TT, BA bez príplatku, miestenka +8,- €, jednolôžková 

izba +20,-€, večera +17,- €/osoba. 

Možné vstupy (na mieste): loď do Benátok 15,- €/osoba (obojsmerne) resp. 20,-€/osoba (platí na všetky 

trasy v Benátskom zálive počas celého dňa), vstupy do múzeí a kultúrnych pamiatok: Galleria dell´ Acade-

mia 15,- €, Dóžov palác 20,-€, zvonica – Campanilla 8,-€, múzeum v bazilike 5,- €, Pala d´Oro prenosný 

oltár 2,-€, klenotnica 3,-€.   

Povinný príplatok na mieste: pobytová taxa cca 1,- €/osoba/noc. 

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa menia.     
 

 Pri objednaní po dátume 31.01.2020 je cena zájazdu 139€.  
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