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ITÁLIE
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz

I. FRIULSKO - JULSKÉ BENÁTSKO
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GOURMETSKÁ ZASTAVENÍ

II. TOSKÁNSKO

O N T A L C I N O

TAJEMSTVÍ KRAJE CHIANTI, VAL DORCIA

I. Y

HB

Benátky

7
6

Venzone

•
San Daniele del Friuli • •Cividale del Friuli
Udine • Duino
•
•
Spilimbergo • Miramare
•
•
Lignano Terst
•

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

FRIULSKO - JULSKÉ BENÁTSKO

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

GOURMETSKÁ ZASTAVENÍ
SAN DANIELE DEL FRIULI • SPILIMBERGO •
LIGNANO/GRADO • LAGUNA MARANO • TERST •
MIRAMARE • DUINO • BENÁTKY • GORIZIA • CIVIDALE
DEL FRIULI • UDINE • PALMANOVA • VENZONE
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města Udine - historického a kulturního centra regionu
(zámek, Loggia del Lionello - městská radnice, gotická katedrála Santa Maria Maggiore, městské paláce a brány),
po cestě navštívíme některé z regionálních vinařství, abychom ochutnali jejich výrobek, návrat do hotelu, večeře.
7. den: Snídaně, zastávky v historickém městě
Palmanova (městské opevnění s monumentálními branami, náměstí Piazza Grande s chrámem, krásnou ukázkou benátské gotiky), a Venzone (staré město s branami,
katedrála Sv. Ondřeje), návrat do ČR v nočních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v hotelu*** ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možné zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy.
Cena zájezdu obsahuje:
• 5 ubytování s polopenzí
• dopravu luxusním autokarem
• 2x degustace vín
• degustace ve výrobně šunek
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 230 Kč
cca 60 EUR
• vstupy, lodní doprava v Benátkách:
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Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Beroun, Hořovice (Žebrák), Rokycany,
Plzeň, Rozvadov ZDARMA. Svitavy, Polička, Strážnice 600 Kč.
Chrudim, Pardubice, Hr. Králové 500 Kč. Poděbrady 400 Kč.
viz str. 1
Brno, V. Bíteš, V. Meziříčí, Jihlava, Humpolec: 500 Kč.

CE

až 1
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q IRX 18 07
5.5. - 11.5.
11 690,viz text
Q IRX 39 07 25.9. - 1.10.
11 690,viz text
+1 890 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

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.
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Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Večer odjezd z ČR (odjezd z ČR viz ceník).
2. den: Dopoledne příjezd do San Daniele del Friuli - procházka po Starém městě (katedrála, kostel Sv. Antonína
s krásnými freskami, městská brána Gemona), město je
známé dlouhou tradicí ve výrobě skvělé sušené šunky
(kombinace pečlivě vybraných vepřových kusů a optimálního prostředí k sušení) - do jedné takové výrobny
šunky se podíváme. Pokračujeme návštěvou města
Spilimbergo, které se proslavilo jako město keramické
mozaiky. Prohlédneme si krásné náměstí ohraničené katedrálou, radnicí s lodžií a Palzzo Daziario, dále přes kamenný most projdeme k hradu s nádherným Palazzo
Dipinto (Malovaný palác). Ve večerních hodinách příjezd
na ubytování do Lignana, Grada, ubytování, večeře.
3. den: Snídaně, odpočinek u moře, možnost procházek
přímořského městečka, či fakultativní výlet lodí po laguně Marano, možnost ochutnávky vín oblasti, večeře.
4. den: Snídaně, odjezd k návštěvě města Terst - města starého dobrého rakousko-uherského mocnářství, ze
kterého si do dnešních časů přeneslo tu nezaměnitelnou atmosféru nonšalantního starého Rakouska.
Vydáme se z náměstí Piazza dell' Unita objevovat skvěle namíchaný koktejl umění, literatury a církevních památek. Navštívíme zámky Miramare a Duino a také starobylou rybářskou vesničku, návrat do hotelu, večeře.
5. den: Snídaně, odjezd do nádherných a vždy překvapujících Benátek (nám. Sv. Marka, Dóžecí palác, most
Rialto, procházky okolo městských kanálů historickou
částí města s nepřeberným množstvím městských kostelů a paláců), odpoledne odjezd do hotelu, večeře.
6. den: Snídaně, po snídani odjedeme k návštěvě města
Gorizia - oblíbené odpočinkové místo rakouské šlechty a
taky města rozdělené železnou oponou, která zde byla
definitivně zrušena až v roce 2007 (po vstupu Slovinsky
do Schengenského prostoru). Dále pokračujeme do
okouzlujícího městečka Cividale del Friuli - známého
Ďáblovým mostem, městskými katakombami, město bývalo významným sídlem Langobardů a tak budeme moci obdivovat proslulou památku Tempietto Langobardo,
kláštera - jednu z nejdůležitějších památek na
Langobardy na území dnešní Itálie. Dále pokračujeme do

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.
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viz str. 1

až
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q IX 17 06
26.4. - 1.5.
8 390,viz text
Q IX 38 06
19.9. - 24.9.
8 390,viz text
+1 800 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

INFORMACE: Italská historická města jsou uzavřena pro turistické autobusy. Autobus zajíždí na výstupní místa a odjíždí na určená parkoviště, pak se pokračuje MHD.
23
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám probíhajících akcí a otevíracím dobám.
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Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Beroun,
Hořovice (Žebrák), Rokycany, Plzeň, Rozvadov: ZDARMA.

V

Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 200 Kč
cca 65 EUR
• degustace, vstupy při prohlídkách:

