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ZAHRADY BENÁTSKA
A PALADIOVY VILY
VERONA • zahrada GIARDINO GIUSTI • VICENZA •
VILLA LA ROTONDA • VILLA PISANI NAZIONALE •
zahrada BARBARIGO PIZZONI ARDEMANI •
PADOVA • botanická zahrada ORTO BOTANICO •
VILLA CONTARINI • SOAVE

BB

BARBARIGO
PIZZONI ARDEMANI

TOSKÁNSKO

TAJEMSTVÍ KRAJE CHIANTI, VAL DORCIA
GREVE IN CHIANTI • SAN DONATO IN POGGIO •
CASTELLINA IN CHIANTI • RADDA IN CHIANTI •
SAN GIMIGNANO • MONTALCINO • CASTELNUOVO
DELL'ABATE • CASTIGLIONE D'ORCIA • BAGNO
VIGNONI • PIENZA • MONTEPULCIANA • SIENA

HB

Verona Vicenza
•• • Soav•e • Villa Contarini
Giardino Giusti
• Benátky

•

San Donato in Poggio
Greve in Chianti
Castellina in Chianti ••• Radda in Chianti
••
San Gimignano
• Siena
Montepulciana •
Castelnuovo dell'Abate •

Giardino Giusti

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z Prahy a Plzně ve večerních hodinách.
2. den: Prohlídka Verony - náměstí Piazza delle Erbe a Piazza
dei Signori, kde v okolí naleznete známé paláce a památky
- Casa di Giulietta, Archa Scaligere, Palazzo della Regione,
Loggia del Consiglio. Prohlídka zahrad Giardino Giusti, které
patří právem mezi nejkrásnější renesanční zahrady v Itálii.
Prohlídka Vicenzy s renesančními paláci postavenými
význačným rodákem Andreou Palladiem. Vyhlídka na město
od poutní baziliky di Monte Berico. Jedno z nejznámějších
děl Paladia - renesanční Villa La Rotonda, vystavěná v 16.
stol. a patřící k nejcitovanějším stavbám v dějinách architektury. Sdružený vstup umožňuje návštěvu klenotů tohoto
města - Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Museo Civico,
Museo Naturalistico, Museo Diocesano. Při procházce
městem budete obdivovat řadu paláců, z nichž velká část se
nalézá na náměstí Piazza dei Signori. Odjezd na ubytování.
3. den: Snídaně. Návštěva Villy Pisani - Nazionale s
překrásnou zahradou ležící u městečka Stra. Návštěva
benediktinského kláštera Abbazia di Praglia situované na
úpatí kopců sopečného původu Colli Euganei. Prohlídka
zahrad Barbarigo - Pizzoni Ardemani u městečka
Valsanzibio. Tato zahrada náleží mezi významné
nejzachovalejší barokní parky světa. Místo, plné dobové
symboliky, vzniklo v 17. století, inspirováno návrhem
slavného architekta Berniniho. V zahradě objevíme mnoho
kašen, několik rybníků a vodotrysků a řadu rozmanitých
potůčků, jezírek a studánek. Návrat na ubytování.
4. den: Snídaně. Prohlídka historického centra Padovy,
Prato della Valle, Basilica di Sant´Antonio, Piazza del Santo
s jedinečnou renesanční jezdeckou sochou od Donatella,
nejstarší univerzitní botanická zahrada Orto Botanico
zapsaná do seznamu Světového dědictví UNESCO, Piazza
dei Signori, Palazzo della Regione, Café Pedrocchi.
Návštěva barokní Villy Contarini , která byla byla postavena
v polovině 16. stol. pro bratry Contariniovy z Benátek. Vila
je architektonickým komplexem, složeným z vlastní budovy
vily a obrovského parku se dvěma kanály, jezery,
promenádami a zahradou. Na závěr zastávka v městečku
Soave centra stejnojmenné vinařské oblasti, historického
benátského městečka s hradem a zachovalým opevněním.
Noční přejezd.
5. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.

GIARDINO GIUSTI
VILLA CONTARINI

GREVE

IN

CHIANTI

PIENZA

Ubytování: Je zajištěno v hotelu*** ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby
na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální.

Ubytování: Je zajištěno v hotelech*** ve 2lůžk.
pokojích s vlastním příslušenstvím. Není mořné zajistit
ubytování 3. osoby na pokoji. Snídaně kontinentální,
večeře servírované.
Cena zájezdu obsahuje:
• 3 ubytování s polopenzí
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena zájezdu obsahuje:
• 2 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
200 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• degustace, vstupy, místní dopravu, pobytové taxy,
cca 60 EUR
fakultativní služby:

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Večer odjezd z ČR (odjezd z ČR viz ceník).
2. den: Návštěva historického statku v oblasti Bagno a
Ripoli. Ukázka výroby olivového oleje a vína, degustace
místních produktů. Krátká exkurze do vaření toskánského
oběda. Florentská oblast Chianti, návštěva Greve in Chianti
a prohlídka historického řeznictví Macelleria Falorni,
prezentace toskánské šunky, sýrů a salámů. Zastávka v San
Donato in Poggio, typické vesnice s vyhlídkou na vinice.
Ubytování, večeře.
3. den: Snídaně. Oblast Sienského Chianti. Návštěva
Castellina in Chianti, etruského muzea s vyhlídkou na
vinice, přejezd do Radda in Chianti, prohlídka středověké
vesnice nacházející se uprostřed vinic. Návštěva exteriérů
hradu Brolio, který patří od roku 1167 šlechtickému rodu
baronu Ricasoli, degustace místních renomovaných vín (dle
zájmu prohlídka hradu cca 23 EUR). Návštěva San
Gimignana UNESCO, které se řadí mezi nejatraktivnější
místa v Toskánsku, hradby, historické věže. Večeře.
4. den: Snídaně. Přejezd do poetické krajiny Val d'Orcia
UNESCO s bohatou florou. Návštěva městečka Montalcino,
pevnost Rocca ze 14. století, místo známé pro skvělé víno
Brunello. Zastávka u vesničky Castelnuovo dell'Abate, na
jejímž okraji leží opatství Abbazia di Sant'Antimo, klenot
toskánské románské architektury. Průjezd přes vesničku
Castiglione d'Orcia do Bagno Vignoni, nádherné panoramatické výhledy na oblast. Zastávka v městečku Bagno Vignoni
s termálními lázněmi, známého již od středověku. Historické
centrum města Pienza UNESCO, Piazza Pio II, katedrála
Santa Maria Assunta. Ubytování v Chianciano Terme. Večeře.
5. den: Snídaně. Návštěva Montepulciana, ulice lemují
renesanční paláce a strmá hlavní třída se šplhá až k dómu
s řadou cenných děl sienské školy. Z hradeb široširý výhled
na okolí, kde se pěstují hrozny pro slavné Vino Nobile.
Přejezd do Sieny UNESCO s řadou jedinečných památek,
náměstí Piazza del Campo a Palazzo Publico s věží Torre
del Mangia a muzeem Civico. Sienský dóm patřící k
největším a nejkrásnějším katedrálám v Itálii. Bezpečnostní
pauza autobusu. Večer odjezd do ČR.
6. den: Příjezd do ČR v poledních hodinách.

SAN GIMIGNANO

Cena neobsahuje:
200 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• degustace, vstupy, místní dopravu, pobytové taxy,
cca 70 EUR
fakultativní služby:

Nástupní a svozová místa v ČR:
Praha, Beroun, Rokycany, Plzeň, Rozvadov: ZDARMA.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q ICX 21 05 25.5. - 29.5.
5 490,- PRAHA/PLZEŇ
+1 000 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q IX 18 06
3.5. - 8.5.
8 390,viz text
+1 800 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1
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