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

I. NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADY ITÁLIE
S NÁVŠTĚVOU LOCARNA
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II. ZAHRADY BENÁTSKA
A PALADIOVY VILY
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Locarno

• Merano

Verona Vicenza

••Tremezzo • • Soav•e • Villa Contarini
•
• Lago di Como Giardino Giusti Benátky
BB
• •
Giardino Giusti
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Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V. Mýto,
Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady ZDARMA;
viz str. 1
Olomouc 250 Kč; Hranice, Fr. Místek, Nový Jičín, Ostrava 500 Kč

RE
SNÁ ZERVA
ČA

až 9
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q IZ 18 06
3.5. - 8.5.
7 190,viz text
Q IZ 19 06
9.5. - 14.5.
7 190,viz text
+1 800 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
V případě včasného přihlášení do 2 měsíců před odjezdem se
zájmem o doobsazení nebude účtován příplatek za 1/1 pokoj.

II. 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

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 re-

R A U T T M A N S D O R F F

Ubytování: Je zajištěno v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích
s vlastmín příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální.
Cena zájezdu obsahuje:
• 2 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• vstupy, fakultativní služby:
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170 Kč
50 EUR

I U S T I

RE
SNÁ ZERVA
ČA

CE

viz str. 1
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Cena neobsahuje:
200 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
900 Kč
• příplatek za 3 večeře:
• vstupy do objektů při prohlídkách: 80 EUR + 70 CHF

až 9
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q ICX 11 05 26.5. - 29.5.
5 390,viz text
Q ICX 39 05 27.9. - 1.10.
5 390,viz text
+1 000 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
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Cena zájezdu obsahuje:
• 3 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• pobytovou taxu, trajekt přes jezero Como
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

nesanční 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. století 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. Cesta vlakem z ubytování do Padovy.
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.
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Ubytování: Je zajištěno v hotelech*** ve 2lůžk.
pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit
ubytování 3. osoby na přistýlce - bez slevy. Snídaně
kontinentální, za příplatek večeře formou menu.

CE

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Večer odjezd z ČR (odjezd z ČR viz ceník),
tranzit Rakouskem do Itálie.
2. den: Ráno zastávka u hradu Tirol, toto šlechtické sídlo
dalo svým jménem název celému území Jižního
Tyrolska, je vystavěno ve strategické poloze nad
městem Merano a nabízí nádherné výhledy na údolí
řeky Adiže a Meránské údolí. Prohlídka zámku a
zahrady Trauttmansdorff, která získala v roce 2013
ocenění Mezinárodní zahrada roku. Přitažlivé lázeňské
městečko Merano s léčivými prameny a plné kaváren
ve stylu belle epoque. Dle časových možností
zastavíme u kaskády vodopádů Varone (Cascata
Varone), místo kde vznikla unikátní podívaná z rozpadu
ledovce Garda. Vybudované cesty a malé můstky nám
umožní podívat se i do útrob vodopádu. Celý vodopád
můžeme navštívit v několika výškových stupních - vždy
se podíváme i dovnitř do jeskyně. Cesta mezi
jednotlivými stupni je provoněnou botanickou zahradou
se středomořsko-horskou vegetací. Ubytování.
3. den: Snídaně. U břehů Lago di Garda ve městečku
Gardone Riviera budeme obdivovat množství květů,
rostlin a stromů v botanické zahradě André Heller se zakomponovanými sochami Keith Haringové a Roye
Lichtensteina, prohlédneme si zahradu Vittoriale. Jižně
od Lago di Garda u Vallegio sul Mincio navštívíme pozoruhodný přírodní park a zahrady Sigurtá, pro veřejnost
přístupné od r. 1978 - vodní zahrada plná jezer a květů,
léčivé bylinkové zahrady, jeskyně. Odjezd na ubytování.
4. den: Snídaně. Ráno trajektem přejedeme jezero
Como a v městečku Tremezzo u italského jezera
Como, navštívíme zahrady vily Carlotta, založené v
17. stol. Na 8 ha budeme obdivovat půvaby italské
zahradní architektury, překrásné květinové kompozice
na terasách, které se zvedají od břehu jezera a právě v
této době jsou zahrady nejkrásnější. Fakultativní lodní
výlet do městečka Bellagio, místo jež inspirovalo kasino
v Las Vegas - safírově modré přístaviště, spousta kamenných schodiš a domy s barevnými okenicemi,
překrásné zahrady vily Melzi. Trajektem se vrátíme na
západní pobřeží jezera a odjedeme na ubytování.
5. den: Po snídani navštívíme Locarno - fakult. vyjížka
lodí k ostrůvkům Brissago. Na jednom z nich se nachází
jedna z nejkrásnějších švýcarských zahrad, kde bez

ohledu na zeměpisnou šířku rostou vzácné stromy a
květiny pocházející z teplých oblastí celého světa.
Prohlídka historického centra proslulého lázeňského
města, fakult. výjezd lanovkou, která je dílem světoznámého architekta Mario Botta, k horské stanici
Cardada (1.496 m. n.m.), odkud se nám naskytne
panoramatický výhled na jezero a horské vrcholy v
okolí. Následuje odjezd do ČR.
6. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.
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S NÁVŠTĚVOU LOCARNA
MERANO • zahrada TRAUTTMANSDORFF •
vodopády VARONE • GARDONE RIVIERA • zahrada
ANDRÉ HELLERA • zahrada VITTORIALE • zahrady
SIGURTÁ • TREMEZZO • LAGO DI COMO • VILA
CARLOTTA • BELLAGIO • VILA MELZI • LAGO
MAGGIORE • LOCARNO • ostrovy BRISSAGO
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