
ITÁLIE 2017 

 

Začátek školního roku 2017/18 si někteří studenti Střední odborné školy a Středního odborného 

učiliště rozhodli zpestřit sportovně-poznávacím kurzem v italském městě Riccione. 1. září 2017 

v 19:15 vyrazil autobus směrem na jih. Odjezd byl doprovázený slabým deštěm, který se ale během 

cesty rozplynul a italské ráno bylo příjemně slunečné. Po ranní procházce po pláži se účastníci mohli 

ubytovat v Casa al Mare. Odpoledne bylo strávené plánováním programu na další dny, prvním 

koupáním v moři a odpočíváním po dlouhé cestě.  

 

  



Neděle 3. září 2017 - Nedělní škaredé počasí bohužel neumožnilo plánovaný výlet do San Marina, 

proto byl zrealizovaný náhradní program – návštěva nákupního centra LeBefane. Studenti si mohli 

koupit nejnovější italské modely a porovnat s nabídkou v českých obchodech. Po obědě proběhla 

procházka po pláži do přístavu a do centra Riccione. Cestou se nesmělo zapomenout na skvělou 

italskou zmrzlinu.

 

Pondělí 4. září 2017 - V pondělí studenti shodou okolností neplánovaně navštívili letecké muzeum 

nedaleko městečka Riccione. http://www.fotodoprava.com/rimini_let.htm. Někteří při návštěvě 

ochutnali i čerstvé fíky a místní hroznové víno. Odpoledne strávili na pláži relaxací, četbou knih, či 

sportem. Velmi oblíbenou sportovní aktivitou se stal plážový tenis a ringo.  

 

http://www.fotodoprava.com/rimini_let.htm


Úterý 5. září 2017 – Studenti navštívili park Oltremare 

http://www.oltremare.org/, kde měli možnost vidět vystoupení 

delfínů, papoušků a dravých ptáků. Měli možnost dozvědět se 

něco o jejich životě a zajímavostech. Po večeři se šlo na společnou 

návštěvu „blešáku“, kde studenti viděli jiný způsob obchodování a 

sami si vyzkoušeli smlouvat o ceny.  

 

 

 

Středa 6. září 2017 – Středeční den byl věnovaný návštěvě 

AQUAFUNU http://www.aquafan.it/ - zábavního parku s vodními 

atrakcemi.  

 

  

http://www.oltremare.org/
http://www.aquafan.it/


Čtvrtek 7. září 2017 – Ve čtvrtek konečně uskutečnil plánovaný zájezd do San Marina, kde proběhla 

prohlídka centra města.  



 Pátek 8. září 2017 – Dopoledne bylo trávené na pláži hraním her, četbou či odpočinkem. Odpoledne 

strávili zájemci v parku Italia in miniatura http://www.italiainminiatura.com/. Tento park byl velmi 

zajímavý tím, že návštěvníci mohli na jednom místě spatřit minimalizované památky celé Itálie a 

některé vybrané stavby Evropy. Mohli se projet na lodičce miniaturními Benátkami, vyfotografovat se 

u zmenšeniny Eiffelovy věže, projet se vláčkem nad celým objektem či se nechat ošplíchnout vodou 

při jízdě na kládách.  

 

 

 

 

Sobota 10. září 2017 – Poslední den pobytu byl věnovaný balení. Po sbalení věcí všichni odpočívali na 

pláži před náročnou cestou domů, kam jsme vyrazili přesně v 18:00. Příjezd do Jindřichova Hradce byl 

v 7:30.  

 

 

http://www.italiainminiatura.com/

