Program:
TREVISO město vody (52, €)
PADOVA historie a kultura (€ 52,00)
19.00 - Večeře v hale
20.30 - Má země má talent(Hudební zábava )
BENÁTKY umění a poklady (€ 80,00)
Ostrovy Lagoon (€ 70, 00)
19.30 Večeře v hale
21.00 Hudební vystoupení folklorní skupiny „KohlröslBuabm“
8,30 výlety: BENÁTKY umění poklady (€ 80.00)
Ostrovy Lagoon (€ 70,00)
18.00 Oficiální zahájení 52. Europa Rally
19.30 Večeře v hale
21.00 Hudební zábava
9.00 výlety: TREVISO město vody (52, €)
PADOVA Historie a kultura (€ 52,00)
18.00 Ekumenická bohoslužba

19.00 Večeře v hale
20.30 Hudební zábava
9.00 zasedání Komitetu Evropského výboru
12.00 00 oficiální ukončení 52 Itálie Europa
15.30 odjezd účastníků a sejdeme v roce 2014 v Maďarsku
2 členná posádka starší 18 let

125 €

1 členná posádka

105 €

Cena za každou další osobu starší 18 let

70 €

Program výletu do Trevisa:
08.30 hod.
odjezd autobusem od Kempu Lido s průvodcem pro
Treviso.
09.30 hod. příjezd a zahájení prohlídky starého města. Treviso je hlavním
městem provincie Treviso tzv. Marca Trevigiana, je to jedno z typických
italských opevněných měst křižuje kanály, kde řeka Sile teče mírně mezi
krásnými domy, arkádami a památkami z dávných dob.
12.00 odjezd autobusem do Villa Tiepolo Passi v Carbonera - Treviso na
ochutnávkou místně pěstovaných produktů. Potom návštěva vily postavené v
benátském stylu barokní vila je vyzdobena freskami malované Pietro Antonio
Cervou, známé jako Il Bolognese. Mimo status Giuseppe Bernardi, je známý
jako "il Torretto", učitel mladých Antonio Canova.
15:30 odjezd autobusem s průvodcem návštěva a ochutnávka vín v Tenuta San
Tomé Blancade - Treviso patřící do Prosecco Raboso je zde 63 ha vinic. Více na
www.tenutasantome.com.
17:30 Návrat do kempu Lido Příjezd do 18:30
Program výletu Padova:
- výlet autobusem a lodí, Scrovegni kaple, historické staré centrum: slavné
náměstí svatého Antonína a Bazilika
- odjezdu speciálním autobusem do Padova.
-příjezd do San Massimo Golena na okraji hradeb Padova
- coffe přestávku nabídl benátský klub
- Výlet zvláštní lodí do zámku v Porte Contarine
- prohlídková návštěva Scrovegni kaple, mistrovské dílo v historii malířství v
Itálii a Evropě v 14. století, je považován za nejvíce kompletní série fresek
provedených Giotto v jeho zralém věku.

- oběd
- Odpoledne s průvodcem návštěva historického centra, slavné náměstí a Saint
Anthony ¨ Bazilika
-Cesta zpět do kempu Lido speciálním autobusem
Program výletu do Benátek
San Marco náměstí, Dóžecí palác a Bazilika San Marco
Ráno:
Sraz v Campu Union Lido, autobus nás odveze do Punta Sabbioni mola, kde
přestoupíte na loď, která nás přivede do srdce Benátek:
- Dóžecí palác, kde navštívíte majestátní pokoje
Polední čas - Můžete si vybrat, na oběd, kde si přejete
Odpoledne Frari a Saint Roch
Návrat lodí a autobusem do kempu
Program výletu Burano, Murano a Torcello
08:30: Sraz v kempu a odjezdu soukromým autobusem do Punta Sabbioni
09:00 Plavba přes kanál Treporti a Burano mezi ostrovem S. Erasmo a Punta
Sabbioni příjezd k ostrovům laguny severu.
Přistání na Burano a návštěva centra města s mnoha obchůdky krajek.
Plavba na Torcello, kde přistanete a bude vám ponecháno osobní volby
(návštěva katedrály Santa Maria Assunta (vstupenka) a fakultativní oběd v
restauraci.
Plavba na ostrov Murano, kde máme rezervovanou návštěvu sklárny a kde
odborník předvede sklářské ukázky.
Návrat lodí do Punta Sabbioni a pak autobusem do kempu.
Do kempu nesmějí domácí zvířata. Nebude ani možnost
kempu někde naproti jak bylo původně slíbeno.
Camping Union Lido coordinate GPS: N45°28’03 E 12°31‘45

www.unionlido.com
www.rallyeuropa.it

