
                                           ITÁLIE  2020 
 
                             Pokyny pro exkurzi v termínu 11. 9. 2020 – 20. 9. 2020 
 

Sraz v pátek 11. 9. 2020 v 14.45 hod u školy, příjezd v neděli 20. 9. 2020 v cca 01°° hod 
ke škole. 
 
                                              Kompletní instrukce 
 
     CESTOVNÍ DOKLADY 
občanský průkaz platný pro EU, případně platný cestovní pas (min. 6 měsíců) 
     PENÍZE 
na vstupy do památek cca  50 euro, na občerstvení v autobusu 200,- Kč  
( limonády, káva - 20 - 25 Kč/kus),  
kapesné + peníze na nákup potravin v supermarketu cca 100 – 150 euro  
Bankomat na případné vyzvednutí peněz je v místě pobytu. 
     CESTOVNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ 
Každý student musí mít cestovní připojištění na : léčebné výlohy v zahraničí ve výši minimálně 
1.000.000,- Kč + úrazové pojištění + odpovědnost za škody. Připojištění bude kontrolováno 
po nástupu do autobusu – nepojištěný student neodjede !!!! 
(doklad o připojištění – kartička pojišťovny nebo 1. strana pojišťovací smlouvy) 
     LÉKY 
Každý student trpící nějakou alergií, astmatem, cukrovkou apod. bude mít sebou dostatečnou zásobu léků. 
S těmito onemocněními bude seznámen pedag. doprovod.Dále každý bude mít platíčko paralenu a náplasti 
na puchýře. Velká lékárna bude u vedení zájezdu. 
     ZAVAZADLA 
S ohledem na velikost autobusu jsou povolena max. 2 zavazadla – velký kufr nebo taška, které budou 
uloženy do podpalubí, nahoru do autobusu malý batůžek , ve kterém budete mít pití a jídlo až do soboty 
do večera..Ve Florencii ( v sobotu) se dá jídlo dokoupit – např. Mac Donald u nádraží, případně pizza ve 
stáncích. 
Dále bude v batůžku pláštěnka nebo deštník proti dešti, oblečení do památek !!!  
a dále nutné léky (např. kynedril, zirtec, paralen). 
Nikdo nebude brát žádné nafukovací madrace, kolečkové brusle, věci na šnorchlování, koloběžky atd. 
Tyto věci nebudete potřebovat !!!! Dále nikdo nepoveze plastové ledničky !!!! 
     JÍDLO 
Nakoupit konzervy, instantní polévky, pečivo, těstoviny, trvanlivý salám, cca 2-3 limonády na osobu na 
cestu, limonády v prášku, ostatní dle potřeb studenta (chléb a limonády jsou omezeny skladovacími      
prostorami v autobusu). Potraviny budete moci dokoupit v supermarketu v Paestu, dále ve středu 
v Pompejích a pak se pojede 2x v týdnu do supermarketu Eurospin do města Agropoli ( cca 5 km od 
Paesta). 
Vzít sebou otvírák na konzervy a nůž na jídlo v autobusu, dále igelitové pytlíky a ubrousky na balení 
svačin. V areálu v místě pobytu se dá grilovat a mleté maso na hamburgery nebo plátky na grilování se 
dají nakoupit v místě pobytu. Nikdo nepoveze syrové maso sebou !!! 
Ve středu nebo ve čtvrtek půjdeme na společnou večeři do místní pizzerie. 
     BYDLENÍ A VAŘENÍ  
Apartmány jsou dvoupokojové pro 5 – 7 osob, každý apartmán má dále soc. zařízení a kuchyň 
s kuch.linkou, plynovým sporákem, lednicí a kompletním nádobím (hrnce, talíře, hrnky, příbory atd.) 
Vezměte sebou na 1 apartmán – menší varnou konvici pro rychlejší ohřev vody, zapalovač nebo zápalky, 
utěrku na nádobí, trochu jaru, houbičku na nádobí. Dále vzít kafe, čaj, sůl, cukr, koření atd. 
Spaní -  každá postel je vybavena pohodlnou matrací, polštářem a plstěnou dekou. !!! povlečení na deky 
a polštáře sebou !!!   (případně 2 prostěradla nebo spacák).  



Pro slečny a zimomřivější pány se doporučuje lehký spacák – dekáč. 
Koupelna – je vybavena sprchovým koutem, umyvadlem, wc, bidetem a prací vaničkou. Na umyvadle je 
umístěn fén. Slečny si pouze musejí vzít kulmy apod. Každý ať si vezme roličku toaleťáku a dále 
hygienické potřeby – ručníky, mycí gely, šampony atd.  
Upozornění !!! : na apartmánech jsou kromě kuchyně pouze italské zásuvky ( tři díry vedle sebe) !!! 
Do těchto zásuvek pasují nabíječky na mobily a kulmy s tenčími kolíky. 
Nutno sebou vzít případně redukci. 
     OBLEČENÍ 
Běžné oblečení na teplotu kolem 25°C – trika, kraťasy (sukně), plavky, sandály, botasky. Vzít si pohodlné 
boty na chození, nebrat sebou drahé sportovní boty (možnost poničení). !!! pro návštěvu památek – 
kalhoty a sukně pod kolena, triko přes ramena - toto oblečení mít připravené sebou v den odjezdu 
na cestu do autobusu !!! oblečení pro chladné a deštivé počasí  - svetr, dlouhé kalhoty, pláštěnka, bunda. 
Každý bude mít pokrývku hlavy (čepici, klobouk ) a sluneční brýle !!! 
     NA PLÁŽI 
Na pláži bude mít každý svoje lehátko (duralové s plastovým potahem) a na 1 apartmán je 1 slunečník. 
Na lehátko je třeba sebou vzít větší ručník nebo osušku, pantofle na chození po horkém písku (nejsou 
třeba boty do vody)opalovací krémy s vyšším faktorem (min 10) – nebezpečí  spálení na slunci,   
panthenol na spáleniny, sluneční brýle, pokrývka hlavy. Lehátka a slunečníky jsou zdarma.  
V baru na pláži lze levně koupit kávu ( 1,2 Euro), limonády, zmrzlinu (1 – 2 Eura) případně si i objednat 
i dovoz pizzy ( 5 – 8 Euro). Písečná pláž je součástí areálu – cca 50 m od apartmánů.  
     VĚCI PRO ZÁBAVU 
Kdo na něco hraje, tak vzít sebou hudební nástroje – kytara apod., flešky s nahranými filmy do autobusu, 
volejbalové a fotbalové míče vč.sítě bere vedení ( na pláži je beachvolejbalové hřiště a železné branky na 
fotbal). Každý bude mít svůj mobil ( neberte zbytečně drahé mobily). Dále sebou neberte notebooky – 
pouze na vlastní zodpovědnost !!!! 
     PROTI KRÁDEŽI 
!!!!doklady a peníze nosit na těle ukryté v kapse na zip pod oděvem !!!!!   
Žádné kabelky, ledvinky na břiše a tašky přes rameno, pro nošení svačiny a pití se doporučuje malý 
batůžek na záda. 
    VĚCI, KTERÉ SE NEDOPORUČUJE VZÍT SEBOU !!! 
Neberte sebou notebooky, drahé mobily, drahé fotoaparáty a videokamery, šperky, větší obnosy peněz, 
jiné doklady. Pokud dojde ke ztrátě nebo zcizení, tak je zbytečné kontaktovat policii, protože se nic 
nevyšetří. 
     VĚCI, KTERÉ JSOU ZAKÁZÁNY !!! 

Jsou zakázány veškeré druhy alkoholických nápojů, návykových 
atoxických látek po celou dobu exkurze !!! 

S ohledem na velmi časté lehkovážné a nezodpovědné chování některých studentů budou po 
celou dobu exkurze prováděny namátkové kontroly !!!  
V přídě úrazu pod vlivem alkoholu nebo návykové látky a následného pobytu v nemocnici vám 
pojišťovny nic neproplatí. Cena takovéto „legrace“ bývá obvykle několik set tisíc Kč !!! 
 
Na začátku nového školního roku bude provedeno ještě setkání všech účastníků 
exkurze v aule školy ( pravděpodobně 2.9. nebo 3.9. 2020).  
Termín a čas se dozví hned po nástupu do školy. 
Pokud by se exkurze nekonala, budou studentům vráceny zaplacené peníze. 
 
V případě dotazů mě kontaktujte :  ing.arch.Vladimír Brož, tel:  777 195 909 
 



                                                      ITÁLIE  2020                                                   
  
                                        PROGRAM  ODBORNÉ EXKURZE    
 
PÁTEK        -   odjezd v 15 30 od školy v Českých Budějovicích, cesta přes noc 
 
SOBOTA    -   příjezd cca v 5 00 do PISY – prohlídka ŠIKMÉ VĚŽE A BAZILIKY 
                        cca v 7 00 odjezd do FLORENCIE 
                         7 30 – 15 30  prohlídka FLORENCIE ( KOSTELY, PALÁC VECHIŮ, 
                         SOCHA DAVIDA, PALÁC PITTI a další) 
                         v 16 00  odjezd směr PAESTUM ( 100 km jižně od Neapole) 
                         v 23 00  ubytování v PAESTU ( ubytování po celou dobu zájezdu ) 
 
NEDĚLE   -    den volna, koupání a opalování u moře, nákupy v místě pobytu 
 
PONDĚLÍ  -   v 5 00 odjezd do ŘÍMA , 10 00  -  17 00 prohlídka ŘÍMA   
                        ( návštěva CHRÁMU SV. PETRA, PIAZZA NAVONA, PANTHEON, 
                        FORUM ROMANUM, KOLOSEUM, FONTÁNA DI TREVI) 
 
ÚTERÝ   -       den volna, koupání a opalování, nákupy v místě pobytu 
 
STŘEDA   -     7 30 -  13 00 návštěva POMPEJÍ (antické město zničené erupcí Vesuvu) 
                         při cestě zpět nákupy v supermarketu 
 
ČTVRTEK -   den volna, koupání a opalování, nákupy v místě pobytu, večer večeře 
 
PÁTEK      -   dopoledne návštěva ANTICKÝCH CHRÁMŮ a MUZEA v PAESTU, 
                       odpoledne koupání a opalování u moře, balení zavazadel a  
                       ve 20 00 odjezd přes noc do BENÁTEK  
 
SOBOTA   -    8 00  -  16 00 prohlídka BENÁTEK ( návštěva několika kostelů, 
                        CHRÁM SV. MARKA, plavba lodí po GRAND KANÁLU, atd.                             
                        v 16 00 odjezd domů  
 
NEDĚLE   -   příjezd ke škole v cca 01 00 ráno 
 
 
                                                  ROZPOČET  ZÁJEZDU 
 
Ubytování a doprava           -                                                                                6.800,- Kč 
 
Výdaje, které nejsou v ceně zájezdu : 
Pojištění léčebných výloh   -                                                                               cca 300,- Kč 
Vstupy do památek             -                                                                                cca 50 EUR  
Potraviny vezené sebou      -                                                                             cca 1000,- Kč       
Kapesné                              -                                                                               cca 100 EUR 
 
Vyřizuje :  ing.arch.Vladimír Brož, tel:  777 195 909 
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