
 

 

 

 

 

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy,  

ve spolupráci s SŽDC s. o., ČD Cargo, a. s., ČD, a.s.   

pořádají kulturní akci 

Severní Itálie  
Lido di Jesolo – Benátky – Lago di Garda - Sirmione – Verona – Padova – Vicenza 

 

 

Pořadatel:  Svaz Odborářů Služeb a Dopravy 
     

Termín:  15. 5. - 19. 5. 2019 

 

Přihlášky: Příjem přihlášek od 25. 3. 2019 od 9:00 hod. POUZE na tel. 972 241 366. 

                                   Při přihlášení nutno nahlásit číslo OP či cestovního pasu, trvalé bydliště, datum 

narození, mobilní telefon a e-mail, os. číslo zaměstnance. Pokud je účastník 

odmítne sdělit, akce se nemůže účastnit. Údaje jsou použity výhradně jen pro účely 

k zajištění akce. 

 

  

Účastnický popl., 2 250,- Kč/účastník SŽDC, 3 500,- Kč/účastník ČD, a.s., ČD Cargo a.s.  

Poplatek bude použit na snížení celkových nákladů akce z C-FKSP  

Poplatek se uhradí do 14 dnů od přihlášení převodem na č. ú. 43-2207550287/0100, 

VS 201905, do poznámky uveďte jméno!!! 

 

Doprava: Autobus, nástupní místo Děčín a Ústí n. L.  

                                    Přesný čas odjezdu a místa bude upřesněn týden před odjezdem. 

 

Maximální počet: 45 účastníků  

 

Organizátor:  P. Bc. Lubomír Michalec, tel: 730 572 000, e-mail: lubomir.michalec2@sosad.cz 

 

Místo konání: Itálie 

 

Podmínky účasti: Akce je pořádána pro zaměstnance SŽDC, ČD a ČD Cargo a jejich rodinné 

příslušníky a důchodce SŽDC. Zaměstnanci se mohou zúčastnit pouze ve svém 

volnu. Podmínky jsou stanoveny směrnicemi pro organizování a financování 

sportovních a kulturních akcí hrazených z prostředků C-FKSP a SF.  
Akce je hromadně organizovaným zájezdem a příspěvek z FKSP se započítává do DZP  
(= daně z příjmů), včetně odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění (v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)*) 
*)  Nepeněžní příspěvek z FKSP ve formě rekreace, zájezdů (včetně hromadně organizovaných) a táborů dětí a mládeže (TDM) je u 

zaměstnance osvobozený od daně, a to v úhrnu nejvýše do 20 000 Kč za kalendářní rok. Do tohoto limitu se započítávají i příspěvky z FKSP, 

poskytnuté rodinným příslušníkům zaměstnance. Pokud součet příspěvků přesáhne v daném kalendářním roce částku 20 000 Kč, bude částka 

převyšující tento limit připočítána zaměstnanci ke zdanitelnému příjmu za celé zdaňovací období (rok) a bude z ní odvedeno sociální a 

zdravotní pojištění. Důchodce SŽDC je v tomto případě povinen rozdíl vrátit, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce po 

poskytnutí příspěvku.  

 



                                    
 

Náklady na akci:      7 500,- Kč/ účastníka - za účastníka SŽDC bude hrazeno 5 250,- Kč z prostředků C-              

FKSP/ za účastníka ČD a ČDC bude hrazeno 4 000,- Kč z prostředků SF 

 

Pojištění: Účastníci akce nejsou pojištěni. Každý účastník je povinen uzavřít si po dobu 

konání akce úrazové a cestovní pojištění na vlastní náklady individuálně. 

 

 

Cena zahrnuje:          Ubytování hotelu s polopenzí (snídaně, večeře 

    nezahrnuje:   Cestovní pojištění, vstupy na jednotlivé památky.   

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu. Ubytování - rozdělení na pokoje zajišťuje pořadatel. 

Nelze požadovat samostatné ubytování rodin atd. Doporučujeme kapesné na vstupy (vstupy, plavba lodí) 

cca 50 € na osobu. 

 

                                                                 

SEVERNÍ ITÁLIE 
Lido di Jesolo – Benátky – Lago di Garda - Sirmione – Verona – Padova – Vicenza  
 

TERMÍN: 15.05.-19.05. 2019 
 

Program zájezdu: 
1. den – středa 15.05. – odjezd z Děčína v časných ranních hodinách, denní transfer přes Rakousko po tzv. Tauernské dálnici 

přes Alpy, přejezd přes severní cíp Itálie do přímořského letoviska Lido di Jesolo, ubytování v hotelu, večeře  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. den – čtvrtek 16.05. - snídaně v hotelu, celodenní výlet do oblasti jezera Lago di Garda, zastávka na nejjižnějším cípu jezera 
Lago di Garda v nejkrásnějším lázeňském městečku Sirmione. Procházka živým historickým centrem s fascinujícím 

středověkým hradem Rocca Scaligera ze 13. Století, možnost výletu lodí okolo celého poloostrova s výhledy na okolní 
hory, honosné soukromé vily a termální prameny vyvěrající v okolí, odjezd do historického města Verona - město Romea 

a Julie, prohlídka města s městskými hradbami, náměstí Piazza dei Signori s náhrobky Scaligerů, Piazza delle Erbe s tržními 
domy a palácem Maffei, Dóm, Juliin dům s balkonem, ze kterého volala na Romea a slavná antická aréna, v pozdních 
odpoledních hodinách odjezd zpět na hotel v Lido di Jesolo, večeře 
 

 
 
 
3. den – pátek 17.05. - po snídani celodenní výlet do dvou historických měst Padova a Vicenza. Padova byla už od středověku 

centrem umění a vzdělání a je zde jedna z nejstarších univerzit na světě, Padovský dóm známý též jako Bazilika svatého 
Antonína (Basilica di Sant’Antonio) v Padově je jeden z největších chrámů v Itálii, jehož stavba byla zahájena v roce 1238, 
náměstí Prato della Valle a další pamětihodnosti např. V centru Padovy se rozprostírá nejstarší botanická zahrada na světě. 
Sloužila lékařské fakultě místní univerzity a funguje na tomto místě již od roku 1545. Rozkládá se mezi největším italským 
náměstím Prato della Valle a chrámem S. Antonio. V době svého vzniku se specializovala především na léčivé rostliny. Přejezd 

http://www.mahalo.cz/italie/destinace-italie/veneto/padova.html
http://www.mahalo.cz/italie
http://www.mahalo.cz/italie/destinace-italie/veneto/padova.html


do města Vicenza – jehož historické centrum je zapsáno na seznamu Unesco, Nejznámější stavba Vicenzy, Basilika Palladiana, 
zaujímá téměř celé náměstí Piazza dei Signori a kromě ní je zde řada dalších renesančních památek, odpoledne odjezd zpět do 
Lido di Jesolo, večeře 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. den – sobota 18.05. – po snídani ukončení ubytování a celodenní prohlídka Benátek, autobusem odjezd do přístavu Punta 

Sabbioni odkud jezdí lodní MHD (Vaporeto) do samotného centra Benátek na náměstí Sv. Marka – prohlídka fascinujícího 
města ležícího na 117 ostrovech se 150 kanály a 400 mosty, prohlídka náměstí Sv. Marka, bazilika, Palác Ducale, kostely 
Santa Maria Gloriosa nebo Santi Giovanni e Paolo, možnost návštěvy místních obrazáren, procházka po slavných mostech, 
např slavný most Vzdechů a osobní volno. V pozdních odpoledních hodinách odjezd lodí zpět do Punta Sabbioni a noční 

transfer zpět do ČR 
 

 

  
   
 
5. den – neděle 19.05. – návrat do ČR v ranních hodinách   

 
 
Zájezd zahrnuje: autobusovou dopravu dle programu, 3x ubytování ve ***/**** hotelu v přímořském letovisku Lido di Jesolo, 3x 

polopenzi, průvodce 

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy 

UBYTOVÁNÍ – kvalitní hotel nedaleko pláže v letovisku Lido di Jesolo. Kategorie ***/****, 2-lůžkové pokoje s vlastní koupelnou 

a WC, balkón  

STRAVOVÁNÍ 

3x polopenze v hotelu, snídaně i večeře formou bufetu 

POJIŠTÉNÍ – doporučujeme před cestou uzavřít pojištění na léčebné výlohy v zahraničí, které NENÍ zahrnuto v ceně zájezdu. 

Nabízíme komplexní cestovní pojištění ALLIANZ bez horního limitu plnění včetně krytí odpovědnosti za škody, zavazadla, storo 
zájezdu, léčebné výlohy za 350,- Kč/osoba 

DOPRAVA – dálkový klimatizovaný autokar pro 46 až 54 osob, WC, občerstvení, bezpečnostní pásy, audio/video okruh  

ORIENTAČNÍ VSTUPY:  

Benátky – doprava lodí po Benátkách 8,- EUR každá jízda až do 75 minut jízdy i s přestupy nebo 20,- EUR celodenní jízdné bez 
omezení.  
V Benátkách se platí pouze vstupy do věží kostelů, do zvonic nebo naopak do krypt a pak samozřejmě muzea a galerie, které 

je možné navštívit jen v rámci individuální prohlídky 
Zvonice baziliky Sv. Marka – 4,- EUR/skupinové vstupné, 8,- EUR/individuální  
Hrad v Sirmione – 10,- EUR 
Lodní výlet podél poloostrova Sirmione na Lago di Garda – 25 minut – 14,- EUR.  
Juliin dům Verona– 8,- EUR 
Padova Botanická zahrada – 0,- EUR/dospělci 

 
 

 

http://www.mahalo.cz/italie/destinace-italie/veneto/vicenza.html

