
 

Karneval v Benátkách 
s návštěvou Brixenu a Innsbrucku 
 
 
 

 Doprava 

autobusem 

3 3 900 
 
 

Kč* 
 

1x ubytování 

Čt 16. 2. – so 

18. 2. 2023 

1x snídaně 

Pojeď na slavný benátský karneval, ze kterého Tě 

budou oči přecházet! Projdeš se po slavném náměstí 

sv. Marka i po mostě Rialto. Na benátský poloostrov 

se navíc poplavíme výletní lodí. Zastavíme se také 

v Rakousku v zážitkovém světě křišťálu firmy 

Swarovski a v Innsbrucku, kouzelném městě uprostřed 

alpských průsmyků. Cestou Dolomitami se zastavíme i 

v Brixenu, kde se podíváme k domu, kde žil Karel 

Havlíček Borovský. 
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CENA ZÁJEZDU: 3 900 KČ* 
 

CENA OBSAHUJE: 
 
✓ doprava zájezdovým autobusem (WC, video, nápoje, pásy) 

✓ poplatek za vjezd autobusem na benátský poloostrov 

✓ 1x ubytování se snídaní 

✓ český průvodce po celou dobu zájezdu 

✓ rozšířené cestovní pojištění (léčebných výloh, asistence, úrazu, odpovědnosti, zavazadel) 

✓ pojištění proti úpadku CK 

✓ přistavení autobusu ke škole 

Cena neobsahuje případné vstupy do památek a zpáteční plavbu do Benátek, MHD, ubytovací taxy. 

* cena je platná při účasti 45 platících osob 
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PROGRAM ZÁJEZDU 
 

1. den  

Odjezd po půlnoci od školy. 

 

Ráno přijedeme do tyrolského města Wattens, kde již od roku 1895 

prosperuje dnes již po celém světě známá společnost Swarovski, 

vyrábějící broušené křišťály známé i z českých obchodů. 

 

Navštívíme zde nově zrekonstruovaný Svět křišťálu Swarovski, 

pohádkovou a fascinující říši milionů křišťálů, zrcadel, obrazů, 

scénických výjevů, šperků nebo figurek. Magickým obrem vstoupíme 

do komnat zázraků, kde začíná pohádková cesta vrcholným uměním 

brusičů místní manufaktury. Každá z komnat si s krásou křišťálů 

vyhraje trochu jinak, Vás budou jen přecházet oči, vizuální vjemy a 

pocity je těžké popsat slovy. 

 
A komnatami zábava nekončí! V zahradě zaujme rozměrná instalace 

symbolizující mráčky osvícené sluncem. Na denním světle Vás oslní na 

800 000 světélkujících krystalů, které se navíc budou odrážet od 

hladiny jezírka, nad kterým se instalace vznáší. Nezapomíná se ani na 

děti, pro které zde byla postavena prosklená věž plná interaktivních 

her, skluzavek a trampolín. Na závěr se můžete poohlédnout po 

vánočních dárcích v lákavé firemní prodejně anebo posedět v moderní 

kavárně. 

 

Pak přejedeme do hlavního města Tyrolska Innsbrucku, který je 

zajímavě zasazen do údolí s nádhernými výhledy na hory. Zde bude 

následovat prohlídka starého města, kdy nelze minout barokní dóm sv. 

Jakuba, císařský zámek Hofburg a dvorní kostel Hofkirche, Goldenes 

Dachl (tedy pozdně gotický zlatý arkýř císaře Maxmiliána I.) nebo 

barokní Starou sněmovnu. Volný čas si dáme na pěší promenádě plné 

obchodů a občerstvení Maria-Theresien-Straße. V případě zájmu se 

můžeme podívat i ke známému místnímu skokanskému můstku 

Bergisel. 

 

Odpoledne zastávka v italském Brixenu, který se nachází v italském pohoří Dolomity. Uděláme si krátkou procházku 

centrem a podíváme se k domu, kde kdysi pobýval Karel Havlíček Borovský. 

 

Vpodvečer se ubytujeme. 

 

2. den  

Ráno přijedeme do přístavu Punta Sabbioni, odkud se privátní lodí objednanou pouze pro naši skupinu poplavíme do 

epicentra Benátek – na náměstí sv. Marka. 

Následuje prohlídka tohoto slavného města na laguně s průvodcem. Uvidíte to nejzajímavější, co historie městu 

zanechala: náměsti sv. Marka se stejnojmenným chrámem, zvonici Campanillu přímo proti chrámu, tradiční sídlo 

benátských dóžat původně z 9. století Dóžecí palác, mramorovou Loggettu, nejfotografovanější most světa Ponte di 
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Rialto přes Canal Grande, kostely s obrazy slavných malířů Tiziana Vecelliho nebo Paola Veroneseho. Je možné zajistit 

lodní výlet na ostrovy Murano a Burano.  

Po prohlídce nastane individuální volno k účasti na slavném karnevalu.  Návštěvníky čeká defilé masek a večerní rej 

karnevalového veselí. Originální masky, obleky a kostýmy - to vše může návštěvník zhlédnout jenom v Benátkách! 

Skutečnost předčí všechny katalogy a filmy. 

Po dni stráveném v Benátkách se poplavíme zpět k našemu autobusu a vydáme se na cestu zpět do ČR. 

3. den  

Dopolední návrat do ČR. 

 

 

  

 


