
Lago di Garda a Dolomity 
Termín: 14. – 20. května 2020 

Program:  

1. den: odjezd od školy ve večerních hodinách, noční tranzit. 

2. den: časně ráno přijedeme do východních Dolomit, oblast Trentino-

Veneto, zastavíme v horách, společně posnídáme, za dobrého počasí 

uskutečníme nádhernou vysokohorskou pěší túru v oblasti Tre Cime         

di Lavaredo (2.999 m) – vápencomilná květena, dolomitické „věže“ - 

krásná vyhlídková trasa, olympijské město Cortina d´Ampezzo, 

odpoledne přejezd do místa ubytování. 

3. den: čeká nás výlet v centrální části Dolomit. Turistická trasa                          
ve vysokohorském prostředí s možností zkrácení či úpravy při změně 
počasí a s ohledem na individuální kondici účastníků. Pro ulehčení nástupu na trasu či sestupu lze využít lanovku. 
Mezi možnostmi je například masiv Marmolada, Sasso Lungo, Rosengarten, Piz Boe, Cavalese, Passo Pellegrino a 
další známá místa spojená s krásnými výhledy i válečnou historií.  

4. den: po snídani cesta do oblasti pohoří Monte Baldo k jezeru Lago di Garda: navštívíme historické přístavní 
městečko Riva del Garda, kde se v létě konají hudební festivaly, procházka s možností výšlapu na vyhlídku nad 
jezerem, nebo romantická divoká soutěska s vodopádem Cascata Varone, nebo úbočí Mte. Baldo s endemickými 
varietami živočichů a teplomilnými rostlinami. Večeře, nocleh 

5. den: po snídani přejedeme na jih největšího a nejčistšího italského jezera Lago di Garda do historického městečka 

Sirmione, které leží v teplé klimatické oblasti se středomořskou květenou, zde dle počasí bude možnost vyjížďky 

lodí i koupání.  Vypravíme se též do města Shakespearových Romea a Julie - Verony, zajdeme pod Juliin balkón  

a uvidíme i jedno ze tří největších římských koloseí – Arenu di Verona, kde se dodnes hrají divadelní a zejména 

operní představení pro desetitisíce diváků. Večeře, nocleh.  

6. den: po snídani nás čeká severní část Jižního Tyrolska, zastavíme se u domu K. H. Borovského v Brixenu, dle času  

a počasí např. v muzeu v Bolzanu, kde je uchován 5.000 let starý muž Ötzi, alternativou programu v Rakousku dne 

je i expozice křišťálové firmy Swarowski, návštěva Innsbrucku, světové atrakce Higline 179      , nebo 

„princeznovského“ alpského zámku Neuschwanstein, eventuálně barokně-rokokový zámek Linderhof – oba z doby 

Ludvíka Bavorského. Odjezd domů pozdě večer, transfer Německem. 

7. den: příjezd ke škole velmi pozdě v noci či velmi časně ráno. Dohodou lze program 

posledního dne upravit na příjezd domů v jiném čase. 

 

Cena cca 7.500, - Kč zahrnuje: autobusová doprava, průvodce po celou dobu zájezdu, 

ubytování, stravu dle dohody, doprovodné tiskové materiály. 

 

Cena nezahrnuje: vstupy, lanovky, lodní výlet, komplexní cestovní pojištění včetně pojištění odpovědnosti za škody a 

zrušení účasti na zájezdu (storno), zajistí pořadatel na Vaše přání a lze zahrnout do ceny. 
Změny programu vyhrazeny. Dle času a počasí stanoví vedoucí pedagog ideální variantu progamu.  


