
Gymnázium a ZŠ Jiřího Gutha-Jarkovského ve spolupráci s cestovní kanceláří ESO travel a.s. 

pořádají 

HISTORICKOU POZNÁVACÍ EXKURZI  

DO JIŽNÍ A STŘEDNÍ ITÁLIE 
TERMÍN :  24.4. – 1.5.2023 

CENA :  12.200 Kč   zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování s polopenzí a pobytovou taxou 

            + možnost cestovního pojištění za 760 Kč 

PROGRAM : 

PONDĚLÍ  24.4.      v 9.00 odjezd z ulice Na Florenci ; odpoledne zastávka v Linci (Starý a Nový 

   Dóm, Hlavní náměstí)  ;  večer a v noci přejezd do Itálie 

ÚTERÝ  25.4.      ráno příjezd do Pompejí   ;   dopoledne prohlídka  Pompejí (areál římského 

   města zasypaného Vesuvem)   ;   odpoledne prohlídka Neapole (Královský 

palác, Castel Nuovo, galerie Umberta I.)    ;    večer ubytování a večeře 

STŘEDA 26.4. ráno ukončení ubytování a snídaně   ;   dopoledne prohlídka  Cumy  

   (archeologický areál) ; odpoledne prohlídka Caserty (Královský palác  

se zahradou) a Montecassina (klášter)   ;   večer ubytování a večeře  

ČTVRTEK 27.4. ráno snídaně    ;    celý den 1.část prohlídky Říma    ;    večer večeře 

PÁTEK  28.4. ráno snídaně    ;    celý den 2.část prohlídky Říma (za oba dny uvidíme :  

Vatikánská muzea, Forum Romanum, Koloseum, Konstantinův oblouk, 

Caracallovy lázně, náměstí Navonna, fontánu di Trevi, baziliky S.Pietro,  

S.Giovanni in Laterano, S.MariaMaggiore, S.Pietro in Vincoli, S.Maria in 

Trastevere aj.) ; večer večeře 

SOBOTA 29.4. ráno ukončení ubytování a snídaně ; dopoledne prohlídka Tivoli (římské vily) ;   

odpoledne prohlídka etruských nekropolí Cerveteri a Tarquinie   ;   večer  

ubytování a večeře 

NEDĚLE  30.4. ráno ukončení ubytování a snídaně ; dopoledne prohlídka Orvieta (katedrála) ; 

odpoledne a večer prohlídka Assisi (bazilika sv.Kláry, bazilika sv.Františka, 

centrum města)  ;  večeře z vlastních zásob  ;  v noci přejezd do Rakouska 

NEDĚLE  17.4. ráno snídaně z vlastních zásob ; dopoledne prohlídka Hallstattu (kostnice,  

 muzeum)  ;  odpoledne přejezd do Prahy ; kolem 17.00 hodiny příjezd  

do Prahy do ulice Na  Florenci 
 

V případě zájmu předejte do 30.11. 2022 vyplněnou závaznou přihlášku p.uč. Ševicovi.  

 Zálohu 3.000 Kč uhraďte do 16.12.2022 a doplatek 9.200 Kč + případně 760 Kč za pojištění  

do 28.2.2023 na účet č. 1939009379/0800 – variabilní symbol bude přidělen při předání přihlášky. 
 

---------------------------------------------------- z d e  o d d ě l t e ----------------------------------------------------- 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA HISTORICKOU POZNÁVACÍ EXKURZI 

DO JIŽNÍ  A  STŘEDNÍ  ITÁLIE 
 (24.dubna – 1.května 2023) 

 

Jméno a příjmení …………………………………………… Třída ……… Telefon ……………… 

 

Bydliště …………………………………………………………… Email ……………………….. 

 

Datum narození …………………………………. Číslo OP/pasu …………………………………. 
 

Zavazuji se uhradit do 16.12.2022 zálohu ve výši 3.000 Kč a do 28.2.2023 doplatek 9.200 Kč. 
 

Mám / nemám zájem o cestovní pojištění u CK od G-ČP za 760 Kč (nehodící se škrtněte). 

 
Podpis žáka ………………………………. Podpis rodičů ……………………………………… 


