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DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY ponúkame 
V CK TRIP -  HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu 

 

OKRUH  JUŽNÝM  TALIANSKOM 

 

Florencia • ostrov Ischia • Caserta • ostrov Capri • Rím 
TERMÍNY: 

                                       25.06.-01.07. 
30.07.-05.08.  10.09.-16.09. 

  
CENA: 294,93 € 

v cene: doprava  autobusom, 4x ubytovanie v hoteli s polpenziou, sprievodca CK  

možný príplatok: cestovné poistenie, nástupné miesto, miestenka, jednolôžková izba 

možné vstupy: fakultatívne výlety Ischia (trajekty, autobusy, miestni sprievodcovia), Caserta, Capri (trajekty, 

autobusy, miestni sprievodcovia) • okružná plavba loďou okolo ostrova Capri • vstup do Caserty • metro v Ríme 

(pri absolvovaní celého programu cca 150,- €). 

povinný príplatok: pobytová taxa cca 1,50,- €/osoba/noc – platba na mieste 

 

PROGRAM: 
1.deň:  v popoludňajších hodinách odchod zo Slovenska, tranzit cez Rakúsko do Talianska. 

2.deň:  v skorších ranných hodinách príchod do Florencie – poldenná pešia prehliadka mesta (dóm Santa Maria 

del Fiore, Campanilla, Baptistérium, Galleria degli Uffizi, Piazza della Signoria s palácom a 

Michelangelovou sochou Dávida, Ponte Vecchio). Presun do Kampánie, ubytovanie v oblasti Neapola/ 

Sorrenta v blízkosti mora, večera. 

3.deň:  raňajky, fakultatívne výlet na termálny ostrov Ischia (odchod do prístavu Neapol, presun trajektom na 

ostrov Ischia, okruh ostrovom klimatizovaným autobusom, popoludní možnosť kúpania v mori alebo 

v termálnych bazénoch, v podvečerných hodinách presun trajektom na pevninu, návrat na ubytovanie) 

resp. individuálne voľno, večera. 

4.deň: raňajky, fakultatívne výlet do Caserty (odchod autobusom k impozantnému zámku Reggia di Caserta – 

barokové sídlo Bourbonovcov, ktoré bolo snom nejedného kráľa, prehliadka kráľovských apartmánov a 

rozsiahleho parku pozostávajúceho z množstva fontán, vodopádov, sôch, exotických rastlín a 

romantických zákutí, návrat na ubytovanie) resp. individuálne voľno, večera. 

5.deň:  raňajky, fakultatívne výlet na ostrov Capri (odchod autobusom do prístavu Neapol resp. Sorrento, presun 

loďou na Capri – prehliadka ostrova, fakultatívne možnosť okružnej plavby loďou okolo ostrova, návrat 

na ubytovanie) resp. individuálne voľno, večera. 

6.deň:  raňajky, odchod do Ríma, presun metrom do centra mesta – prehliadka mesta (Vatikán, námestie sv. 

Petra, Anjelský hrad, Panteón, Piazza Navona, fontána di Trevi, Kapitol, pamätník Viktora Emanuela II., 

Forum Romanum, Koloseum, Španielske námestie). Vo večerných hodinách odchod z Ríma autobusom  

na Slovensko. 

7.deň:  v popoludňajších hodinách príchod na Slovensko. 
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