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NABÍDKA VÝLETŮ
VÝLETY

VÝLETY PŘIPRAVUJE A POŘÁDÁ CESTOVNÍ KANCELÁŘ CK EVA ŠULCOVÁ. ÚČASTNIT SE MOHOU KLIENTI NEJEN NAŠÍ CESTOVNÍ 
KANCELÁŘE, ALE TAKÉ OSTATNÍ NÁVŠTĚVNÍCI MĚSTA CAORLE, KTEŘÍ SE BĚHEM SVÉHO POBYTU PŘIHLÁSÍ U DELEGÁTKY 
CK  V  HOTELU TERESA – VIA DEI CALAMARI 5, CAORLE NEBO V  HOTELU LUISA – VIA PALMA IL VECCHIO 29, CAORLE, 
+39  338  11  99  561 NEBO +420  603  140  157, +420 722 523 366. CK ZAJIŠŤUJE NA VÝLETECH TECHNICKÝ DOPROVOD. 
VÝLETY LZE UHRADIT V CZK NEBO V EUR (dle aktuálního denního kurzu). UVEDENÉ CENY VÝLETŮ JSOU ORIENTAČNÍ.

AQUAPARK AQUAFOLLIE
Celodenní vstupenka do vodního zábavního parku vzdálené-
ho cca půl hodiny pěšky od centra města. S rodinou a přáteli si 
užijete spoustu legrace na tobogánech, skluzavkách a dalších, 
nejen vodních, atrakcích. Připojit se můžete k animačním pro-
gramům nebo jen relaxovat pod slunečníky u bazénu. V aqua-
parku najdete veškeré vybavení včetně stánků s občerstvením. 
Otevřeno od 10.00 hod do 18.00 hod.

Cena 24,00 EUR / osoba / celodenní

Caorle

ORIENT EXPRESS
Originální dopravní prostředek Vám umožní zajímavou pro-
hlídku města. Krásami Caorle se při 15ti minutové projížďce 
můžete kochat z vagónku taženého lokomotivou, která věrně 
napodobuje parní lokomotivu z konce 19. století. Vláček Vás 
vyzvedne přímo u hotelu, kam Vás také odveze zpět.
Cena 4,50 EUR / osoba

LUNAPARK
Fantastický zábavný park, pro děti i dospělé, kde můžete trávit 
večery plné zábavy (kolotoče, střelnice, autíčka, řetízkáče, cen-
trifuga, dům hrůzy, vodní motorky, trampolíny, divoká řeka, 
atd.). Otevřeno každý den od 20.00 hod do 24.00 hod.
Cena 3,00–5,00 EUR / atrakce

RYBAŘENÍ NA JADRANU
Celodenní rybaření na otevřeném moři s  místními zkušený-
mi rybáři. V  ceně je zapůjčení rybářského vybavení a oběd 
na lodi.
Cena 60,00 EUR / osoba

VEČERNÍ PLAVBA PODÉL POBŘEŽÍ
Vychutnejte si večerní vánek a světelnou hru neobvyklých 
romantických barev při měsíčním svitu. Vyplouvá se z rybář-
ského přístavu ve 21.00 hod a návrat je ve 22.30 hod.

Cena 10,00 EUR / dospělá osoba
 7,00 EUR / děti 2–15 let

PLAVBA LODÍ PO LAGUNÁCH
Výlet trvá cca 2,5 hod. Proplujete krásnou krajinou poblíž dom-
ku, kde žil spisovatel E. Hemingway, vyplujete na moře, navští-
víte rybářskou osadu a rybářské chýše z rákosu. Ideální výlet 
jak pro děti, tak pro dospělé. S českým výkladem na lodi.

Cena 15,00 EUR / dospělá osoba
 9,00 EUR / dítě 2–10 let

VYHLÍDKOVÝ LET NAD POBŘEŽÍM
Jedinečným zážitkem je vidět Caorle z ptačí perspektivy. Doba 
letu je cca 20–30 min, s  pilotem. Odlétá se ze sportovního 
letiště poblíž Caorle. (pro 2 dosp. osoby a max 1 dítě)

Cena od 190,00 EUR / let
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Zapůjčení plachetnice nebo motorového člunu (cca od 80,00 EUR). Pronájem sportovní haly, tělocvičny, hřiště (aerobic, zumba, 
bosu, joga, pilates). Utkání s místními kluby v rámci sportovního soustředění (fotbal, basketbal, volejbal, tenis, minigolf ). Návště-
va místních školských zařízení během výuky v rámci odborných pobytů či pobytů v přírodě. Kurzy golfu, tenisu, italštiny a další.

VICENZA A RIVIERA DEL BRENTA
Celodenní výlet do hlavního města stejnojmenné provin-
cie – Vicenza. Prohlídka města a jeho především renesanční 
architektury Andera Palladia, díky níž byla Vicenza zapsána na 
seznam světového dědictví UNESCO. Po cestě zastávka v měst-
ské části Riviera del Brenta s ukázkou nádherných, honosných 
benátských vil.
Cena 35,00 EUR / osoba

BENÁTKY KOMBINOVANÉ
Výlet autobusem do Punta Sabbioni a poté lodí do centra Bená-
tek, s  technickým doprovodem. V  Benátkách volný program 
(návštěva historických památek, projížďka po Canale Grande  
vaporettem – vodní bus, nebo na gondole). V autobuse shléd-
nete hodinový dokument a dostanete mapku Benátek.
Cena 30,00 EUR / osoba

JESOLO A TROPICARIUM
Unikátní živá expozice plazů, pavouků, motýlů a mořských 
živočichů. Jedinečná expozice žraloků. Vystoupení lachtanů.
Cena 25,00 EUR / osoba

Caorle – zajistíme pro Vás

PORTOGRUARO A VINNÝ SKLÍPEK
Portogruaro je nejvýznamnějším městem východního Benát-
ska. Je zde nádherné historické centrum, kde můžeme pozoro-
vat přechod mezi středověkem a renesancí a italskou i benát-
skou gotiku. Za prohlídku stojí mlýny na řece Lemene a kostely, 
ve kterých je uchováno spoustu známých děl.  Poté navštívíte 
vinný sklep Amadio, kde na Vás čeká občerstvení a  kde při 
hudbě a tanci ochutnáte několik druhů místního vína.

Cena 18,00 EUR / osoba

Benátsko (Veneto) a Lombardie

TERST A ZÁMEK MIRAMARE
Prohlídka města a návštěva zámku s nádhernou zahradou.

Cena 29,00 EUR / osoba

GARDALAND ZÁBAVNÍ PARK
Druhý největší zábavní park v Evropě ležící na jihu jezera Lago 
di Garda. Horské dráhy, volný pád a spousta dalších jedineč-
ných atrakcí pro dospělé i pro ty nejmenší. Celodenní.

Cena 59,00 EUR / dospělá osoba
 29,00 EUR / děti do výšky 1 m

VERONA A LAGO DI GARDA
Prohlídka světoznámého města Romea a Julie. Relax na břehu 
krásného největšího italského jezera ledovcového původu.

Cena 39,00 EUR / dospělá osoba

Novinkou CK Eva Šulcová jsou stále oblíbenější zájezdy na operu ve Veroně. Operní program naleznete uvnitř 
katalogu. Při dostatečném počtu zájemců zajistíme prohlídku měst Miláno, Padova, San Marino a další dle 
Vašeho přání. Budeme rádi za každý Váš tip na výlet, doporučení i poznámky ke stávajícím výletům.


