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BENÁTKY – KARNEVAL 2022
Vír masiek v rozprávkovom meste na lagúne s nezabudnuteľnou romantikou...

TERMÍN: 25.-27.2.2022
Pre kolektív podľa požiadavky v období od 12.2.-1.3.2022

CENA: 87 €
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK
Príplatok: celodenný lodný lístok 20 € / aktuálna cena /, povinný vstupný poplatok do Benátok /cca 7 €/
Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky
Možnosť nástupu po Bratislavu
PROGRAM:
1.deň:odchod zo Žiliny o 18,00 hod./ nonstop tranzit cez Rakúsko, pravidelné bezpečnostné a hygienické prestávky.
2.deň:ráno príchod do prístavu Punta Sabbioni, plavba do romantických Benátok, v prípade záujmu zastávka na ostrove
Murano /sklárske manufaktúry – nádherné sklo a tajomstvo benátskych zrkadiel/, alebo na ostrove Burano /známy výrobou čipiek – cenné krajky sa vyrábajú priamo pred vašimi očami/, pokračovanie na nám. San Marco, prehliadka mesta –
San Marco s bazilikou, Dóžov palác, Most vzdychov, zvonica Campanilla, Ponte Rialto, prechádzka typickými uličkami
so vznešenými palácmi, možnosť plavby na gondole, príbeh milovníka žien – Casanovu..., individuálne voľno, karnevalová zábava, program organizovaný mestom /karnevalové sprievody, zábavné programy na Nám. Sv. Marka a iných benátskych námestiach.
Na námestí sv. Marka bude počas Benátskeho karnevalu postavené „GRAND TEATRO“ – divadlo s ukážkami rôznych
predstavení a vystúpení /niektoré sú za poplatok/.
3.deň:príchod do Žiliny v dopoludňajších hodinách
Vstupenky do múzeí, galérií – individuálne, podľa záujmu.
Skupina - za príplatok možnosť predĺženia zájazdu o 1 noc v Lido di Jesolo a na spiatočnej ceste zastávka podľa výberu:
Udine, mesto s rôznorodou architektúrou, či už benátskou, alebo z obdobia Keltov a Rimanov. Počas prehliadky uvidíte
sakrálne aj svetské pamiatky - Piazza della Liberta s radnicou a mnohými historickými budovami, Palazzo Arcivescovile
a najvzácnejšie umelecké diela v meste – fresky Gianbattistu Tiepola...
Klagenfurt – mesto historických a architektonických pamiatok, ktoré sa môže popýšiť jedným z najkrajších historických
jadier v Rakúsku, ktoré už trikrát dostalo diplom Europa Nostra, nazývaného renesančný klenot. Prehliadka: kostol sv.
Petra a Pavla, Don Bosco, sv. Egídia, Landhaus, Stará radnica, krásna Dračia fontána, Rudolfinum...
Viedeň – prehliadka historického centra: skvostné kultúrne budovy a budovy politických inštitúcií ako Parlament, Radnica, Štátna opera, múzeá a kostoly, luxusné paláce, Štefánsky dóm – gotický symbol Viedne, ktorý každého očarí svojou impozantnosťou a mystikou, Hofburg...
Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava

