
  

     

Termín: 28.9.-2.10.2022                        Číslo zájezdu: 22-450                         Cena: 6 900,-Kč          

  

BIENÁLE V BENÁTKÁCH 
 
1. DEN: ODJEZD Z ČR  

Odjezd z Plzně ve 22:00 hodin, jízda přes Německo a Rakousko.  
 
2. DEN: NOČNÍ PŘEJEZD, PUNTA SABBIONI, BIENÁLE: BENÁTKY - GIARDINI, LIDO DI JESOLO 

Pokračování v nočním přejezdu: Villach, Udine, Punta Sabbioni. Z přístavu Punta Sabbioni přejezd lodí do 
Benátek. Návštěva výstavy Biennale Arte 2022 v zahradách Giardini, kde se nachází asi 30 národních 
pavilonů včetně hlavního pavilonu Central Pavilion. V podvečer návrat lodí zpět do Punta Sabbioni a odjezd 
na ubytování do Lido di Jesolo. V případě pěkného počasí možnost vykoupání v moři. Večeře. 
 
3. DEN: BIENÁLE: BENÁTKY - ARSENALE 

Ráno po snídani odjezd do přístaviště Punta Sabbioni a odtud lodí do Benátek. Od 10 hodin se otvírá druhý 
nejdůležitější výstavní komplex Biennale Arte 2022 - Arsenale, který se nachází v oblasti dřívějších loděnic. 
Prohlídka expozic. V podvečer opět jízda zpět lodí a návrat do hotelu. Večeře a volný čas. 
 
4. DEN: BENÁTKY - INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM  

Po snídani znovu odjezd do Benátek jako minulé dny. Procházka u náměstí Sv. Marka (Bazilika sv. Marka, 
Dožecí palác, Kampanila) a u kanálu Canal Grande. Možnost návštěvy uměleckých muzeí dle domluvy (např. 
Peggy Guggenheim Collection, Gallerie dell´Accademia, Galleria d´Arte Moderna). Zbytek dne po dohodě 
dle vlastních zájmů. V podvečer jízda zpět lodí a návrat do hotelu. Večeře a volný čas. 
 
5. DEN: ODJEZD Z LIDO DI JESOLO, ZASTAVENÍ V KORUTANECH ČI SALCBURSKU, NÁVRAT DO ČR 
Po snídani ukončení pobytu v hotelu a odjezd autobusem severovýchodním směrem do Rakouska. 
Zastavení na cca tři hodiny v některé zajímavé přírodní či uměleckohistorické destinaci ve spolkové zemi 
Korutany (např. zastavení v městečku Millstatt u stejnojmenného jezera s benediktinským klášterem z r. 
1070) nebo Salcbursko. Odjezd zpět do České republiky, příjezd do Plzně do 23 hodin. 
 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - WC, klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej nápojů  
- 3x ubytování s polopenzí v hotelu*** ve dvou až čtyřlůžkových pokojích se sociálním příslušenstvím 
- služby průvodce po celou dobu zájezdu 
- informační materiál 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna  
 
V ceně není zahrnuto: 
- hromadné vstupné na bienále, třídenní permanentka na lodní dopravu, individuální vstupy do dalších 

muzeí či objektů (bude upřesněno) 
 
Poznámka: 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
 

 


