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Cestovní kancelář AVETOUR s. r. o. 
 

                 
 

I T Á L I E   - Assisi – Siena – Orvieto, Verona 
(Ravenna), Padov 

Lago di Garda, nebo Jaderské moře 
30.6. – 8.7. 2023 - 14 990 Kč 

 

ODJEZD: 30.6. v pátek ve 19:00 hod. z Dolního Újezdu od kostela 
 
NÁVRAT: 8.7. v sobotu v poledních hodinách do Dolního Újezdu 
 

PROGRAM: jedná se o bohatý duchovní a poznávací program pořádanou pro farnost z Dolního Újezdu 
vedenou místním duchovním a standardním průvodcem 
 

UBYTOVÁNÍ: celkem 6x v **/*** hotelích, nebo apartmánech vždy se snídani a večeří (polopenze), 
dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím – 3x Assisi, nebo poblíž města a 3x u jezera 
Lago di Garda, nebo u Jaderského moře 
 
CENA ZAHRNUJE: doprava kvalitním turistickým autobusem, 6x snídaně s polopenzí, 6x ubytování, 
průvodcovský servis, pojištění proti úpadku CK 
 
CENA NEZAHRNUJE: *pojištění léčebných výloh v zahraničí 220 Kč / os. / pobyt, pojištění léčebných výloh 
v zahraničí + pojištění stornopoplatků 420 Kč/os. / pobyt – v případě zájmu nutné uhradit spolu se zálohou při 
podpisu smlouvy, dodatečně nelze vyřídit (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz  
https://www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK 
Vstupy do vybraných objektů a fakultativní akce během zájezdu budou předmětem dodatečných úhrad. Sdělíme 
včas přibližnou cenovou hladinu. 
 
POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je třeba uhradit zálohu 
v minimální výši 5.000 Kč zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu buď na naši adresu, oskenovanou e-mailem, 
faxem na číslo 494 377 654 nebo osobně, po připsání zálohy (platby) na náš účet potvrdíme kopii smlouvy zpět, 

doplatek zájezdu uhradit po výzvě CK ke konci května 2023, minimální počet účastníků: 35 
 
DOPORUČENÍ: pamatovat na kněžský celebret, zcela orientační kapesné ve výši od 100 euro, stravu během 
dne (obědy) lze bez problému obstarat na místě (různá bistra, rychlá občerstvení, restaurace) doporučíme, 
poradíme přímo na místě, občané ČR mohou vstupovat a pobývat na území Itálie na základě platného 
cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti („občanky“), informace v souvislosti s covid 19 naleznete ve 
finálních informacích přibližně měsíc před odjezdem 
 
PŘIHLÁŠKY: CK AVETOUR s.r.o., nám. F. L. Věka 17, 518 01 Dobruška, tel. 494 623 929, fax 494 377 654, mobil 602 441 670, 

720 993 837, e-mail: avetour@avetour.cz, zajezdy@avetour.cz, prodej@avetour.cz  
 
PŘIHLÁŠKY zasílejte do 30. 11. 2022 na email ministranti@ministranti-du.cz (NA CK ZAŠLEME SPOLEČNOU 
PŘIHLÁŠKU). 
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Denní program zájezdu do Itálie ve dnech 30.6. – 9.7. 2023 

 

30.6. pátek – večer ve 19:00 odjezd z Dolního Újezdu od kostela, přes Brno a Rakousko do Itálie  
 
1.7. sobota – před polednem dojezd do Sieny - opomíjená kráska, která stojí ve stínu slavné Florencie, se také 
může pochlubit nezaměnitelným kouzlem a obrovským historickým a kulturním dědictvím, nejslavnější 
dostihové slavnosti, nejstarší banka světa, věhlasná univerzita pro cizince, ostatky světice sv. Kateřiny, nebo 
nejzajímavější italské náměstí, odpoledne příjezd do italského Orvieta, kterému dominuje, katedrála 
Nanebevzetí Panny Marie, kterou nechal vystavět papež Urban IV. jako schránku pro relikvii zvanou Plátno z 
Bolseny, které bylo během mše svaté v Bolseně roku 1263 potřísněno krví, vytékající z hostie, prohlídka 
historického jádra města, večer dojezd na ubytování v okolí Assisi, případně přímo ve městě, poté večeře 
 
 

2.7. neděle – snídaně, Assisi – malebné městečko v srdci italské Umbrie, místo, které fascinuje svojí 
architekturou a životem charismatického světce sv. Františka, postupně návštěva a prohlídka všech 
významných míst Assisi (nedělní mše svatá) – Sacra Conventa, kde jsou mimo jiné uloženy ostatky tohoto 
světce, gotická Bazilika sv. Kláry, která následovala příkladu sv. Františka a taktéž důsledně kráčela  životem 
podle evangelia,  v kryptě v křišťálové urně jsou k viděné ostatky této světice, Minervin chrám v korintském 
stylu pocházející z dob římského císařství, Katedrála mučedníka sv. Rufina s křtitelnicí, kde byli pokřtěni sv. 
František a sv. Klára, ke konci dne výšlap na Rocca Maggiore (Velká Tvrz), která se tyčí vrcholu kopce s  
překrásným panoramatem na Assisi, večeře, ubytování Assisi 
 
3.7. pondělí -  snídaně, výjezd nedaleko za město - bazilika Santa Maria degli Angeli s kaplí Porziunkola, velice 
milovanou sv. Františkem, místo nesčetných milostí a obdarování, místo kde tento prosťáček Boží vzdává 
chválu sestře Smrti, nakonec zde na holé zemi i umírá 3. října 1226, Růžový sad, kde sv. František často trávil 
denní život a ke kterému se váže překrásný příběh (až na místě…), poutní kostel San Damiano – zde 
poznamenaný stigmaty a již skoro slepý, mimo jiné skládá hymnus na Stvoření, nakonec ještě zabloudíme pod 
horu Subasio ke klášteru Eremo delle Carceri (poustevna Samoty), do míst, kde se sv. František uchyloval do 
samoty k modlitbám, všude kolem kláštera kraluje příroda odkud vedou stezky k vrcholu hory Subasio (1.290 
m), která je ve skutečností sopkou, večeře, ubytování Assisi   
 
4.7. úterý – snídaně, téměř celodenní návštěva italského klenotu – Florencie – ohromující kolébka renesance – 
prohlídka vybraných pamětihodností – dominanta města – florentská katedrála Santa Maria del Fiore, ikonický 
most Ponte Vecchio, jediný který odolal útokům 2. svět. války, Piazza della Signora se Starým palácem (Palazzo 
Vecchio – 95 m), kde se soustřeďoval život města, Cappella dei Pazzi a františkánský kostel Santa Croce, kde 
jsou pohřbeni mimo jiné Michelangelo, Machiavelli, či Galileo Galilei, během dne snad vybude i čas na kafíčko, 
zmrzlinu, či oběd, poté přesun k Jaderskému moři na sever od Florencie, či k jezeru Lago di Garda.  
 
5.7. středa – celodenní relax a odpočinek u jezera Lago di Garda nebo u Jaderské moře 
 
6.7. čtvrtek – dopoledne výjezd k návštěvě a prohlídce Verony, nebo Ravenny, odpoledne relax a odpočinek u 
jezera Lago di Garda, nebo u Jaderského moře 
 
7.7. pátek – celodenní relax a odpočinek u jezera Lago di Garda nebo u Jaderské moře, kolem poledne odjezd, 
poté ještě nakonec návštěvy Padova s jeho historickým jádrem, večer noční tranzit do České republiky 
 
8.7. sobota – přibližně dopoledne až poledních hodinách příjezd a návrat do Dolního Újezdu 
 

http://www.avetour.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Urban_IV.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Relikvie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1tno_z_Bolseny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1tno_z_Bolseny
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C5%A1e_v_Bolsen%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/1263

