
milí kolegovia, 
 

už o pár dní nás čakajú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

vianočné Benátky 
 
 
 
 
 

10. až 13. december 2017 



Skvelý nápad Martina Krekáča a jeho darček pre Angeliku 
Wernerovú sa čoskoro stanú skutočnosťou. Už o pár dní strávime 
spoločné chvíle v krásnych Benátkach. Ja som v nich mysľou už 

pár mesiacov 😊. Aj preto verím, že to, čo sme pre vás 
pripravili, bude príjemným oddychom od pracovného nasadenia 
a časom, ktorý využijeme aj na utuženie nášho kolektívu. 

 
Program a iné informácie 

 
Do Benátok odcestujeme cez Viedeň spoločne vlakom z bratislavskej 
Hlavnej stanice v NEDEĽU 10. decembra o 18.38 hod. Stretneme sa vo 

vestibule o 18.20 hod. Nočný vlak z Viedne do Benátok odchádza 
o 21.27 hod., lístky a lôžka máme vo vagóne č. 402, rozdelenie do 
kupé je v osobitnej prílohe. Vo vlaku máme zabezpečené raňajky, 
večeru si možno objednať z jedálneho lístka, vo vlaku nie je 

jedálenský vozeň. Príchod do Benátok (stanica Venezia Santa Lucia) 
je plánovaný na pondelkové ráno o 8.24 hod. 

 
Späť do Bratislavy odcestujeme v UTOROK 12. decembra zo stanice 
Venezia Santa Lucia spoločne vlakom s odchodom o 21.04 hod. 
a príchodom na bratislavskú Hlavnú stanicu (opäť cez Viedeň) 

v STREDU 13. decembra o 9.22 hod. Vo vlaku máme opäť zabezpečené 
raňajky. 

 



 
Ubytovaní budeme v príjemnom hoteli Antica Locanda Al Gambero***, 
ktorý sa nachádza v úplnom centre Benátok asi sto metrov od Piazza 
San Marco. Rozdelenie do izieb je opäť v prílohe. V hoteli máme 
objednané (v UTOROK) spoločné raňajky vo forme bufetu, izby sú 
nefajčiarske, vybavené TV, sušičom vlasov a trezorom s možnosťou 

uvariť si čaj alebo kávu. 
 

Keďže check-in (v PONDELOK) je možný od 14.00, po príchode do 
Benátok si v hoteli zložíme batožinu. Po voľnom programe máme od 
13.30 hod. dvojhodinovú spoločnú poznávaciu prechádzku mestom 

s českým sprievodcom. Stretneme sa o 13.15 hod. na Piazza San Marco 
pred vchodom do Dóžovho paláca (Porta della Carta). V PONDELOK sa 

spoločne aj navečeriame a po večeri zabavíme. Večerať budeme 
v reštaurácii L'osteria Doge Morosini, v ktorej nájdeme kombináciu 
tepla rodinného manažmentu s prvotriednym servisom, originality 
a tradície a benátskej a talianskej kuchyne. Večera sa 

začne o 20.00 hod. Program v UTOROK je voľný, individuálne 
alebo po skupinkách ho určite všetci využijeme na 

spoznávanie mesta.  
 
 
  
 
 vaša Kristína 

https://www.locandaalgambero.com/
http://www.osteriadogemorosini.it/

