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Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz
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Malatesta. Dále jsou zde zajímavé, člověkem vyhloubené
jeskyně (více než 150), které tvoří skutečné podzemní
město. Po procházce městečkem odjezd k návštěvě
místní firmy Collina dei Poeti, kde se vyrábí velmi lahodná vína. Degustace 4 vzorků těchto vín a olivového oleje
s bruschettou, možnost nákupu. Následuje objevování
dalšího hradu a to ve Verucchiu - bašty rodu Malatesta s krátkou prohlídkou a možnosti nádherných výhledů do
kraje. Odpoledne volno, možnost koupání, večeře.
8. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře. Fakultativně půldenní výlet do středověkého města Urbino, jednoho ze sídel rodu Montefeltro, které je
zapsané na seznamu kulturních památek UNESCO.
Prohlídka centra města, Palazzo Ducale, duomo, rodný
dům malíře Raffaela. Cestou zpět exkurze ve firmě
vyrábějící olivový olej a vína včetně malé degustace.
9. den: Snídaně, vyklizení pokojů, pobyt u moře,
individuální volno, ve večerních hodinách odjezd do ČR.
10. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v Rimini, nedaleko pláže v
hotelu*** ve 2lůžk. pokojích s vl. příslušenstvím. Možno
zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce. V hotelu je
zajištěna polopenze - kontinentální snídaně a servírované večeře/oběd.
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KRAJ MARCHE A ABRUZZO S POBYTEM U MOŘE
SAN BENEDETTO DEL TRONTO • CIVITELLA DEL
TRONTO • ASCOLI PICENO • OFFIDA • NORCIA •
PIANO GRANDE DI CASTELLUCCIO • MONTI
SIBILLINI • LORETO • SIROLO • ANCONA •
ACQUAVIVA PICENA
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Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách (odjezd z
ČR viz ceník).
2. den: V dopoledních hodinách příjezd do jednoho z
letovisek Palmové Riviery, ubytování v hotelu, volno s
možností koupání, večeře.
Cena zájezdu obsahuje:
3. den: Po snídani odjezd do městečka Civitella del
• 7 ubytování
Tronto položeného na rozhraní krajů Marche a Abruzzo.
• 7 polopenzí (7x snídaně, 6x večeře a 1x oběd)
Město obklopuje nádherná pevnost Fortezza, jedno z
• dopravu luxusním autokarem
největších vojenských děl, které bylo na území Itálie po• návštěva mlýna v Mondaino s degustací
staveno. K pevnosti přiléhá osada s kostely, benedik• ochutnávka likérů v San Marinu
týnský klášter, svatyně Svaté Marie z Lumi a mnohé re• degustace v Santarcangelo
nesanční paláce. Po prohlídce pevnosti odjedeme do
• vybavení orientačními plány navštěvovaných míst
města Ascoli Piceno, hlavního města provincie Marche
• služby českého průvodce
s dominantou renesančního náměstí Piazza del Popolo,
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
které je považováno za jedno z nejkrásnějších v Itálii.
Cena neobsahuje:
Navštívíme kavárnu Caffé Meletti, která je uvedena na
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 320 Kč
seznamu 150 historických kaváren. Zdejší specialitou je
cca 1,5 EUR/os./den
• pobytovou taxu:
anýzová pálenka (Anisetta), prohlédneme si katedrálu
cca 50 EUR
• doporučená částka na vstupy:
Sant' Emidio a vedle ní stojící křtitelnici. Po prohlídce
Fakultativní výlety: (min. počet osob 20)
odjedeme do nedalekého středověkého městečka
8. den půldenní výlet do Urbina včetně exkurze
Offida, postaveného na skalnatém výběžku údolí
850 Kč
a degustace
Tesino. Mezi nejkrásnější památky tohoto města patří
kostel Apses Santa Maria della Rocca. Každého pak potěší krátká prohlídka historického centra spojená s deI M I N I
gustací místních vín ve vinárně nacházející se na náměstí Piazza del Popolo. Návrat do hotelu, večeře.
4. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno,
večeře. Fakultativní návštěva jednoho ze zábavních
parků, např. Acquapark Onda Blu - vodní park s
množstvím skluzavek a tobogánů.
5. den: Po snídani odjezd do horského městečka
Norcia, proslaveného jako rodiště sv. Benedikta a jeho
sestry sv. Scholastiky. Prohlídka historického jádra města - náměstí Piazza San Benedetto, kostel San
Benedetto se sochami sv. Benedikta a sv. Scholastiky,
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Beroun, Hořovice (Žebrák),
papežská pevnost Castellina, Palazzo Comunale. Pro
Rokycany, Plzeň: ZDARMA. Teplice, Ústí nad Labem, Litvínov, Most, Chomutov,
své lanýže a vynikající uzeniny je město řazeno na
Karlovy Vary 500 Kč. Svitavy, Polička: 600 Kč. Chrudim, Pardubice, Hr. Králové:
přední místa italské gastronomie - možnost návštěvy a
500 Kč. Chlumec n/C, Poděbrady: 400 Kč. Brno, V. Bíteš, V. Meziříčí,
nákupů v místních obchůdcích. Přejezd na Piano
Jihlava (Pávov), Humpolec: 500 Kč. Opava, Ostrava, Fr. Místek,
Grande di Castelluccio, srdce Národního parku Monti
N. Jičín, Hranice, Přerov, Prostějov, Olomouc: 600 Kč.
Sibillini, rozsáhlé náhorní plošiny obklopené horami,
až 1
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
pokryté bohatou vegetací. Návrat do hotelu, večeře.
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
6. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeQ IQ 34 10
25.8. - 3.9.
11 390,viz text  ře. Fakultativně MHD návštěva středověké části města
San Benedetto del Tronto - prohlídka věže Torrione na
+2 690 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
Via Forte, kostela Santa Maria della Marina, možnost náV případě včasného přihlášení do 2 měsíců před odjezdem se
kupů na místním trhu na Piazza Garibaldi. Návštěva druzájmem o doobsazení nebude účtován příplatek za 1/1 pokoj

hého nejvýznamnějšího rybářského přístavu v Itálii (možnost prohlídky námořního muzea Anfore). Procházka po
dlouhé palmové promenádě táhnoucí se podél pobřeží,
která dala této oblasti jméno Palmová Riviera.
7. den: Snídaně. Odjezd do historického městečka
Loreto, po Římu a Vatikánu nejvýznamnějšího a nejnavštěvovanějšího poutního místa Itálie. Návštěva mohutného komplexu staveb obklopující tzv. Svatou chýši.
Nejvýznamnější stavbou je pozdně gotická trojlodní bazilika della Santa Casa, v jejímž středu stojí samotná
Svatá chýše, která byla údajně domem panny Marie
Nazaretské. Po prohlídce přejezd do nedalekého malebného přímořského městečka Sirolo s náměstím
Piazzale Marino, z něhož se naskýtá nádherný panoramatický výhled na moře. Po krátké prohlídce odjezd do
přístavního města Ancona na poloostrově Conero.
Procházka historickým centrem města - prohlídka dómu San Ciriaco s dvanáctihrannou kopulí, Trajánův oblouk, Lazzaretto. Návrat do hotelu, večeře.
8. den: Snídaně, individuální volno, odpolední výlet do
typické italské vesničky Acquaviva Piceno spojený s degustací místních vín, návrat do hotelu, večeře.
9. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, ve
večerních hodinách odjezd do ČR.
10. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v hotelu*** v některém z letovisek Palmové riviery nedaleko pláže, ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy. V hotelu je zajištěna
polopenze - kontinentální snídaně a servírované večeře.
Cena zájezdu obsahuje:
• 7 ubytování s polopenzí
• dopravu luxusním autokarem
• degustace dle programu
• vybavení orientačními plány navštěvovaných míst
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
320 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
cca 1,50 EUR/os./den
• pobytovou taxu:
cca 80 EUR
• doporučená částka na vstupy:
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Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Beroun, Hořovice (Žebrák),
Rokycany, Plzeň ZDARMA. Brno, Velká Bíteš, Velké Meziříčí,
viz str. 1
Jihlava (Pávov), Humpolec 500 Kč. Opava, Ostrava, Frýdek Místek,
Nový Jičín, Hranice, Přerov, Prostějov, Olomouc 600 Kč.
až
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q IP 36 10
8.9. - 17.9.
10 990,viz text
+2 690 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

INFORMACE: Italská historická města jsou uzavřena pro turistické autobusy. Autobus zajíždí na výstupní místa a odjíždí na určená parkoviště, pak se pokračuje MHD.
25
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám probíhajících akcí a otevíracím dobám.
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