CK Erbia

Františkánská 7
Brno 602 00
fax.: +420 542 214 347
Tel.: +420 542 214 140
e-mail:erbia@ckerbia.cz
po – čt: 9.30 – 17.00
pá: 10.00 – 16.00

TERMÍNY: 23.7. - 26.7.2019 - GIUSEPPE VERDI - A I D A
26.8. - 29.8.2019 - GEORGES BIZET - C A R M E N
PROGRAM:
1. den – odjezd z nástupních míst ve večerních hodinách.
2. den – příjezd do Verony v ranních hodinách – prohlídka historického centra města – uvidíme
Castelvecchio s mostem Scaligerů, Arco dei Gavi, starořímskou bránu Porta Borsari, Piazza delle Erbe
a náměstí Piazza dei Signori se sochou Dante Alighieriho uprostřed, samozřejmě dům Shakespearovy
Julie Casa di Giulietta s Jůliiným balkonem a mnoho dalšího. Odpoledne odjezd do hotelu na ubytování,
krátké osobní volno k přípravě na představení. V podvečer odjezd do centra města, Náměstí Bra, Arena
di Verona, vstup do arény na celovečerní představení. Po představení návrat do hotelu, nocleh.
3. den – snídaně, odjezd do Palladiova města Vicenza – prohlídka centra města, Piazza dei Signori, Loggia
del Capitaniato, nejstarší divadlo na světě Teatro Olimpico, výjezd na horu Monte Berico se svatyní
Santuario della Madonna di Monte Berico, z místa je krásný výhled na celé město Vicenza. Odjezd do
universitního města Padovy, kolébky humanismu a umění. Pěší procházka centrem k budově
Univerzity, radnici, bazilice San Antonio s oltářem od Donatella a jezdeckým pomníkem před bazilikou,
dále k paláci del Capitanio – bývalé rezidenci benátských místodržících. Poté přejezd do výrobny
místního vína, krátká zastávka s možností degustace. Následuje noční přejezd do ČR.
4. den – příjezd do nástupních míst v ranních hodinách.
Odjezdy z Prahy, Benešova, Jihlavy, Brna, Břeclavi a Mikulova bez příplatku.
Odjezdy s příplatky - Olomouc 250,- Kč, Přerov 300,- Kč.
CENA ZÁJEZDU: 5.290 Kč
V CENĚ JE ZAHRNUTO: doprava klimatizovaným autobusem, 1 x nocleh v hotelu ve dvoulůžkových
pokojích, 1 x snídaně, vstupenka do veronské arény do sektoru D nebo E – nečíslované ochozy, průvodce
po celou dobu zájezdu, pojištění CK proti úpadku.
V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO: pojištění léčebných výloh v zahraničí, případné vstupy v navštívených
městech.
FAKULTATIVNĚ: lze objednat vstupenky do Arény dle vlastního
výběru – zařídíme s doplatkem na cenu vstupenek.
Příplatek za 1 lůžkový pokoj – 390 Kč.

erbia Cestovní kancelář

