POKYNY S DOPRAVOU A DELEGÁTEM
114 VÝLET DO BENÁTEK
FAKULTATIVNÍ VÝLET BĚHEM PLAVBY - POZOR - REZERVUJTE IHNED !
TENTO VÝLET NENÍ MOŽNO KOUPIT NA LODI- POUZE V PŘEDPRODEJI !
Vážení přátelé,
během Vaší Během Vaší plavby na MSC Cruises je jednou z destinací přístav Benátky. Kotvit v Benátkách a nenavštívit je by bylo opravdu velká
škoda. Nic méně, v Benátkách je to s přesunem a návštěvou složitější. Je třeba se přesunout lodí-vaporettem. Po vylodění odevzdáme
zavazadla do autobusu a přesuneme se do vedlejšího přístavu odkud privátní lodí poplujeme na Náměstí Sv.Marka. Dále dle vašeho uvážení
máte možnost pokračovat v prohlídce v křivolakých úzkých uličkách až k mostu Rialto, kde budete mít volný čas (cca35min) na nákup suvenýrů.
Následně se vrátíme k St. Marko, kde opět bude volný čas (cca 1 hod) k obdivování památek nebo návštěvě Basiliky St. Marco. Následuje
odjezd opět vaporettem do přístavu a přesun k autobusu a odjezd do ČR.

Upozorňujeme klienty, že výlet se koná po vylodění z lodi. Klienti, kteří se výletu neúčastní mají volný program
v přístavu, kde vyčkají na skupinu. Po ukončení výletu společný sraz a odjezd všech klientů do ČR. Upozorňujeme,
že není možno opustit přístavní molo a vrátit se zpět.

Cena 690,-Kč za osobu
Ponte di Rialto je jedním ze čtyř benátských mostů (Ponte dell'Accademia, Ponte degli Scalzi, Ponte della
Costituzione), které vedou přes Canal Grande. Poprvé bylo možné překročit Canal Grande suchou nohou
přes pontonový most, který postavil roku 1181 stavitel Nicolò Barattieri. Most byl znám pod názvem Ponte
della Moneta, pravděpodobně proto, že v blízkosti stála mincovna. Vzhledem k tomu, že díky blízkému
trhu, zvaném Rialto, tento most brzy nestačil, byl roku 1255 nahrazen mostem dřevěným. Stavba byla
založena na dvou šikmých rampách a pohyblivém středu, který umožnil průplav vyšším lodím. Nakonec
došlo ke spojení s přilehlým trhem a most podle něj dostal své dnešní jméno
Náměstí svatého Marka (italsky Piazza San Marco, benátsky Piasa San Marco) je hlavní náměstí Benátek.
Je pojmenováno po evangelistovi Markovi, patronovi Benátek. Jako ústřední dominanta Benátek je
náměstí velmi oblíbené u turistů a benátských holubů. Část náměstí vedoucí k přístavnímu molu se nazývá
Piazzetta San Marco (náměstíčko sv. Marka). Náměstí sv. Marka jako jediné v Benátkách nese označení
piazza (náměstí, tržiště), všechna ostatní se označují campo (prostranství).
Vaporetto znamená malý parník
Původní vaporetta poháněl parní stroj. Odtud také pochází název vaporetto. Což volně přeloženo znamená
malý parník. Benátský dopravní podnik je městská společnost s názvem actv SpA. V současnosti vlastní přes
620 vaporett, 160 lodí, 150 plovoucích nástupních stanic,Ročně přepraví přes 200.000.000 cestujících.

Počet míst je omezen kapacitou lodi. Upozorňujeme všechny klienty, že tento výlet není možno zakoupit
na lodi. Klienti, jenž si nezakoupí výlet budou mít volný čas cca 4 hodiny
Pokud již máte výlet zakoupen – musí být uveden v cestovní smlouvě, považujte tyto informace za
bezpředmětné. Pokud výlet zakoupen nemáte a máte zájem o výše uvedený výlet prosím kontaktujte nás
obratem:
Kontaktní osoba
Telefon
Email
Hana ČÍŽOVÁ
571 424 588 INFO@RIVIERATOUR.CZ
Tereza FRANIŠÁKOVÁ
577 012 757 RIVIERA@RIVIERATOUR.CZ
PAVLÍNA ŠELIGOVÁ
577 330 031 PLAVBY@RIVIERATOUR.CZ
JANA MATOCHOVÁ
577 330 044
BENEFIT@RIVIERATOUR.CZ
KATEŘINA ZUBÍČKOVÁ
577 330 200
POKYNY@RIVIERATOUR.CZ
Upozornění:
Výlet je plánován dle aktuálních časů připlutí a vyplutí lodi z přístavu.CK si vyhrazuje v případě změn výlet
změnit nebo úplně zrušit
Upozornění: Všechny informace jsou informačního charakteru. Plavební společnost má právo změny nejen v časech a termínech odjezdu, ale i v navštívených
destinacích. Vždy je nutno počítat se změnou nejen počasí ale i politické a bezpečnostní situace v navštívených destinacích. CK RIVIERA TOUR nemá možnost tuto
situaci ovlivnit a změnit a nenese odpovědnost za případné změny. Prosíme, dodržujte vždy pokyny plavební společnosti. Tyto dokumenty jsou chráněny
ochrannou známkou a autorským zákonem. Určeno pouze pro adresované klienty CK RIVIERA TOUR. Kopírování a další šíření zakázáno.
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