
 

 

 
 

           
 
1. deň: 16.02.2023 – štvrtok 

22:00 hod odchod z Bratislavy cez  Viedeň - Graz - Villach - Udine  
(s krátkymi hygienickými zastávkami cca 3 krát). 

2. deň: 17.02.2023 – piatok 

ráno príchod k železničnej stanici pred Benátkami, odkiaľ sa vlakom za 15 minút dopravíte priamo do centra 
BENÁTOK (batožina ostáva v autobuse, so sebou si zoberiete iba príručnú tašku, ruksak). So sprievodcom 

prejdete okolo živých námestí cez Most Rialto k najznámejším benátskym pamiatkam v srdci mesta  
na námestí San Marca s ohromujúcim chrámom sv. Marka a zvonicou. Pri pohľade na majestátny Dóžov palác  

si zaspomíname na slávneho benátskeho milenca a spisovateľa Giacoma Casanovu, ktorému sa podarilo  

z jeho väzenia utiecť. Popoludní chvíľka voľna, počas ktorého si môžete dať v typických baroch „Bacari“  
tradičné cicchetti spárované pohárom dobrého vína. Doprajte si jazdu gondolou pozdĺž romantických kanálov.  

Cca o 18:45 hod. odchod z Benátok loďkou na záchytné parkovisko do Punta Sabbioni, odkiaľ je  
len pár minút jazdy na miesto ubytovania. Ubytovanie, večera (pre tých čo si objednali).  

3. deň: 18.02.2023 - sobota  
po raňajkách odchod  autobusom do Punta Sabbioni (batožina ostáva v autobuse), a odtiaľ loďkou   

a so sprievodcom sa vydáte na veľké objavovanie benátskej lagúny. Navštívite ostrov  BURANO, kde budete 

obdivovať zaujímavú architektúru a krásne čipky; následne sa loďou premiestnite na MURANO – ostrov fúkačov 
skla, kde je možné si pozrieť výrobu „muránskeho skla“ v manufaktúrach. Ešte krátka zastávka, ak časovo 

stíhame – na ostrove San Michele, následne sa presuniete priamo do centra Benátok, kde zažijete pravú 
karnevalovú atmosféru na benátskych námestiach, predstavovanie najkrajších masiek na nám. sv. Marka, 

diskotéka  (karnevalový program je organizovaný mestom  - vidˇ www.carnevale.venezia.it).  

V rámci voľného času možnosť individuálnej návštevy niektorých múzeí, galérií, kostolov  
Cca o 20:00 hod. zraz skupiny na presne určenom mieste, odchod loďkou  na parkovisko,  

kde nastúpime do autobusu a odchod domov. 
4. deň: 19.02.2023 - nedeľa  

návrat do Bratislavy v ranných hodinách (medzi 7 – 8:00 h). 
 

Cena: 155 €/osoba za dopravu klimatizovaným autobusom z Bratislavy, 1x ubytovanie s raňajkami v hoteli 3*  

                   v okolí Benátok 
Príplatok 1/1 izba = 25 € 

            nástup v Trnave 10 € 
Nepovinný príplatok: večera 15 € (predjedlo, hlavné jedlo, dezert/ovocie - ODPORÚČAME !!!) 
                              miestenka do 1. polovice autobusu 9 €/ osoba 

                              zájazdové poistenie 10 €/komfort, 15,20 €/extra 
 

Nutný výdavok: lodný lístok 35 € /48-hodinový (platí neobmedzene v celej lagúne);  vlak.lístok  4 €.  

Pobytový poplatok v hoteli  2 €.  
Harmonogram jednotlivých bodov programu môže byť zmenený v súlade s oficiálnym programom karnevalu. 

Možný výdavok na mieste: Galéria Accademia, Múzeum Peggy Guggenheimovej cca 8-10 €, Dóžov palác 
(kombi-vstupenka na všetky múzeá na San Marco) 25 €, niektoré chrámy 2-3 €, vstup do Chrámu sv. Marka je 

bezplatný, ale za prístup k relikviáru sv. Marka a k Palla d´Oro sa pripláca 3-4 €; Zvonica cca 8 € 

                           
 

 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 

 

 

Mariánske námestie 15                tel.: 0904 426 865                  atours@atours.sk                                     
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