
Milí přátelé,

těším se na setkání s vámi na pobytu v Itálii. 
Program není povinný a budete s ním sezná-
meni první den na společné schůzce. 

Zájezd:       Itálie

Lido degli Estensi
Den odjezdu: 7. 6. 2019

Čas a místo odjezdu:
bude vám sděleno 3 dny před odjezdem – Praha, Brno odjezdová místa

Termín pobytu: 7. 6. – 16. 6. 2019
Hodina nástupu: Po příjezdu do Lido degli Estensi se hlaste na ubytování v kancelá-
ři
   Agentura Filippi, Viale Ariosto 21, Estensi.
   Od 12.30 do 15.00 hodin budou mít zavřeno.
Agentura se nachází hned u kruhového objezdu, kde vás autobus vyloží.

Naše první setkání - sejdeme se před Agenturou Filippi v sobotu v 19 hodin.
Půjdeme na pláž.

Hodina opuštění apartmánů:              do 9.00 hodin (sobota 15. 6. 2019)

Doklady na cestu:
Cestovním dokladem je cestovní pas nebo občanský průkaz. Zkontrolujte si platnost 
vašeho dokladu. Cestovní doklad musí být platný v nejbližších šesti měsících.

Doprava:
Prosím, buďte na nástupních místech minimálně 30 minut před odjezdem!!! Odjezdový 
den je pátek ve večerních hodinách a příjezdový den je neděle v dopoledních hodinách. 
Pobyt je od soboty do soboty. Dopravci bude předán seznam účastníků s telefonními 
čísly.

Trasa je zvolena dopravcem, který vás má dopravit na místo určení do 16 hod. Nezavi-
něné zpoždění příjezdu do místa pobytu, případně při cestě zpět, nezakládá právo na 
poskytnutí slevy z ceny zájezdu. Během dopravy se budou konat zdravotní přestávky 
každé 3–4 hodiny. Maximální povolená váha zavazadel je 20 kg, jedno příruční zavaza-
dlo do 5 kg, zavazadlo navíc po dohodě za 300 Kč. Přeprava zvířat není možná.



Ubytování:
Do apartmánů si vezměte ložní prádlo, ručníky, potřeby na mytí nádobí. Apartmány 
jsou vybaveny základním nádobím na přípravu jídel a rovněž potřebami na stolování. 
Nejsou vybaveny mycími prostředky, utěrkami, ručníky, toaletním papírem, zápalkami, 
pytlemi na odpadky apod. Při ubytování požádejte Agenturu o klíče pro každý pokoj 
v apartmánu, můžou být až troje klíče. Ubytování v  ložnici mají přednost ti, kteří se 
přihlásili dříve, tak jak bylo uvedeno v pokynech. V příloze zasílám rozpis, kdo s kým 
bydlí v apartmánu s telefonním číslem pro případ vzájemné domluvy na cestu.
Při ubytování zkontrolujte pokoje a závady nahlaste v Agentuře Filippi.
Opuštění apartmánů: v sobotu do 9 hodin. Apartmány řádně ukliďte a do 10 hodin 
vraťte klíče do Agentury Filippi.

Pojištění:
V ceně zájezdu není zahrnuto žádné pojištění. Je nutné uzavření pojištění léčebných 
výloh při pobytu v zahraničí, na zvážení je uzavření úrazového pojištění či pojištění pro 
případ zcizení věcí a zavazadel, odpovědnosti za škody apod. 

Doporučení:
Nezapomeňte léky, sluneční brýle, opalovací krémy, repelent proti komárům, rezervu 
na výdaje spojené s drobným úrazem, onemocněním (i v případě uzavřeného pojiš-
tění na krytí léčebných výloh je někdy vyžadována platba v hotovosti, plnění pojistné 
smlouvy je v tomto případě provedeno pojišťovnou v ČR až po předložení dokladů).

Užitečné informace:
Bankomaty na výběr peněz se nacházejí na hlavní třídě (3) nebo na poště (1), která se 
nachází od restaurace Hollywood napravo v ulici.

K wi-fi je možné se připojit v každé kavárně a restauraci zdarma. Někde si musíte říct 
o heslo.

Možnosti výletů:
Výlet lodí do delty řeky Pád, odjezd v 9.30 hod., návrat v 15.00 hod., cena 35 € včetně 
oběda, jezdí lodě Delfinus, Albatros a Dali z přístavu Porto Garibaldi
Přístav Porto Garibaldi – přívoz jezdí každých 10 minut, cena 50 centů
Comacchio – 5 km, městečko podobajíc se Benátkám, v muzeu nálezy z dob Etrusků
Benátky cca 120 km – úterý a pátek, odjezd v 8.08 hod. z Lida, v 17.30 hod. z Benátek 
zpět, cena 2,5 € CK + 22 €, vlak z parkoviště do centra 1 €
San Marino – čtvrtek, odjezd 8.35 hod. z Lida, v 17.00 hod. ze San Marina, cena 2,5 € 
CK + 16 €



Zábavný park pro děti Mirabilandia – Středa a čtvrtek, v 9.05 hod. z Lida, v 18.00 hod. 
z parku, cena 10 € děti, 28 € dospělí
Ravenna – 31 km - za 11,50 Euro můžete navštívit nejvýznamnější památky -  Baziliku 
Nuovo, Baziliku San Vitale, muzeum, battisterium, mauzoleum – všude uvidíte krásné 
mozaiky a nálezy z dob před naším letopočtem. Parkování v Ravenně – Piazza della 
Resistenza – parkovné 2 Eura na celý den
Ferrara – 68 km - hrad, krásné náměstí a mnoho historických památek s mozaikami 
v kostelích. Parkování ve středu města ve Farrare - Via Federico Fellini 6 - 2 Eura na 2 
hodiny
Verona – koloseum z 1. stol. n. l. a krásné kostely s překrásnými náměstíčky a domem 
Jůlie. Parkování ve Veroně zdarma v sobotu a v neděli.
Trhy v Lido degli Estensi v sobotu dopoledne (8–12 hodin) na hlavní třídě – vhodné 
navštívit v den odjezdu
Cena lehátka na týden: 44 € + slunečník, 2 lehátka = 88 €, 3 lehátka 105 €
Stravování: restaurace Hollywood nedaleko od apartmánů poskytuje každý den v po-
ledne a večer 50 % slevu na jídlo, pizza cca 3 až 4 Eura. Všude na hlavní třídě jsou re-
staurace nebo bistra, která nabízejí placky s masem – piadine nebo pesce – ryby, carne 
- maso – cena cca 12 Euro (doporučuji si dát). Na pláži Meduza si můžete dát v poledne 
do 15 hodin menu pro 2 za 40 Euro (2 x salát, 2 x opékané směsi ryb, 2 x rizeto, 2 x káva, 
2 x zákusek, voda a 1/4 l vina). Doporučuji a budete opravu přesyceni.
Poznámka: Ceny jsou z minulého roku a mohou se lišit.


