
   ITÁLIE  - SAN MARINO, RAVENNA  A ITALIA IN MINIATURA

       vlakem na „staré FIP“   4* hotel s polopenzí         
 Organizovaný poznávací zájezd vlakem pro české a slovenské železničáře.

  Jízdenky FIP: ÖBB a FS + průkaz FIP (zajišťuje si každý sám)

23.3. - 28.3. 2018 4990 Kč

San Marino



SAN MARINO, RAVENNA a Itálie v miniatuře 
 vlakem na „staré FIP“  4* hotel s polopenzí 

Organizovaný poznávací zájezd vlakem pro české a slovenské železničáře.  
Jízdenky FIP: ÖBB a FS + průkaz FIP (zajišťuje si každý sám)

23.3. - 28.3. 2018      4990 Kč
Předpokládaný program

1. den Odjezd vlakem z Prahy do Vídně. Dále nočním vlakem do Itálie.
2. den Přestup  v  Bologni,   přejezd  do  města  RAVENNA.  V současné  době  je  Ravenna  velkým turistickým  

lákadlem, dochovala se zde řada památek z 5. a 6. století, mezi nimi i slavné mozaiky. Celkem 8 staveb 
bylo zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO.  Přejezd vlakem na ubytování. Večeře v hotelu.

3. den Snídaně v hotelu. Vlakem do Rimini, dále místním busem (2,60 €), prohlídka areálu
ITALIA IN MINIATURA.  Vstupné cca 23 €. V prostorách tohoto  zábavního parku se nachází cca 300  
dokonalých zmenšenin italských a světových památek.  Večeře v hotelu.  

4. den Snídaně v hotelu. Vlakem do Rimini, dále místním busem (10 €), prohlídka SAN MARINO. Je  zde k vidění 
nádherný a rozlehlý středověký hrad. Člověk ani nemusí mít o San Marino encyklopedické znalosti, aby si
vychutnal  jeho  atmosféru.  Stačí  se  jen  procházet  v  klikatých  uličkách,  projít  se  po  hradbách  nebo  
navštívit několik věží a kochat se nádhernými výhledy po tomto pidi-státečku. Večeře v hotelu.

5.  den  Snídaně  v  hotelu.  Vlakem  do  přímořského  letoviska  CESANATICO. Procházka  podél   starobylého  
přístavního kanálu Porto Canale, který byl zbudován podle projektu Leonarda da Vinciho a dodnes slouží 
jako přístav pro typické rybářské bárky. Večerní odjezd do města Bologna, dále noční vlakem do Vídně.

6. den  Ranní příjezd do Vídně, přestup na vlak do Prahy.

Cena na osobu zahrnuje:
• 3x ubytování (dvoulůžkový pokoj ve 4* hotelu DAVID)
• 3x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře: předkrm, první chod, druhý chod a moučník)

V ceně jsou zahrnuty nápoje k večeři : voda a rozlévané víno ¼ l.
• Služby vedoucí skupiny – Libuše Sládečková

Povinné příplatky k jízdence FIP - nutno uvést při objednávání: 
LEHÁTKA na noční vlaky z Vídně do Bologna a zpět. 
Cena lehátka v jednom směru na osobu: T6 (990 Kč); T4 (1290 Kč).
Nebo LŮŽKA T3 (3 osoby stejného pohlaví nebo miniskupinka tří osob) cena v jednom směru na
osobu 1550 Kč

Nebo LŮŽKA DOUBLE (2 osoby v kupé). Cena v jednom směru na osobu 1990 Kč
             Nebo MÍSTENKY, cena v jednom směru na osobu 450 Kč.  

Nepovinné příplatky nutno uvést při objednávání – doporučujeme:
• Zájemcům zajistíme místenky Praha – Vídeň, případně zpět. Cena v jednom směru 100 Kč.
• CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ UNION 
                                           - zahrnuje i případné storno z důvodu onemocnění, cena 216 Kč/osoba

Cena nezahrnuje: 
vlaková jízdenka (železničáři jízdenka FIP: ÖBB, FS a průkaz FIP) . 

vstupenky, cestovní pojištění, místní pobytová taxa
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Orientační jízdní řád vlaků
(informace z roku 2017, nutno aktualizovat)

Praha hl.n. RJ 77 12.52    -   Wien Hbf. 16.49

Wien Hbf. EN 40223 19.23   -   Bologna C. 05.19

Bologna C. R 2997 06.50   -   Ravenna 08.05

Cesanatico R 6254 19.05   -   Bologna C. 20.54

Bologna C. EN 40294 22.46   -   Wien Hbf. 08.46

Wien Hbf. RJ 72 09.10   -   Praha hl.n. 13.06

Slovenští železničáři se k nám mohou připojit ve Vídni.

Ubytování 4* hotel DAVID  - Cesanatico  (vlaková zastávka Gatteo a Mare 500 m od hotelu)

  Pokoje s vlastním  sociálním zařízením, trezorem, telefonem, mini chladničkou,TV se 
satelitním příjmem, vysoušečem vlasů a klimatizací. Všechny pokoje mají výhled na moře 
a Wi-fi, téměř všechny pokoje mají balkon.



RAVENNA
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