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TALIANSKO – LAZIO 
KOLÍSKA  STARÝCH  RIMANOV 

    
Jarný poznávací zájazd za unikátnymi pamiatkami a prírodnými krásami starovekého Latia 

 

TERMÍN: podľa požiadavky 

Pre kolektív termín podľa požiadavky /okrem slávností vo Viterbe/ 
 

CENA: 235 €  
V cene je zahrnutá doprava autobusom, ubytovanie na 3 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, večere, cestovné poistenie 

Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné km 

 

PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Žiliny o 18,00 hod., možnosť nástupu po trase, tranzit cez Rakúsko s pravidelnými bezpečnostnými a hygie-

nickými prestávkami. 

 

2. deň: ráno príchod do Civita di Bagnoregio – rozprávkového stredovekého mestečka na skale s kamennými domčekami, obklo-

penými zeleňou s úžasným výhľadom do krajiny vytvorenej zosuvmi pôdy, zemné pyramídy, možnosť ochutnávky vína, miestnych 

špecialít a návštevy pivníc vytvorených Etruskami. Pokračovanie do Bolseny, kúzelného mestečka nad najväčším jazerom vul-

kanického pôvodu v Európe. Prehliadka historického centra – hrad, katedrála Santa Cristina. Prehliadka Montefiascone – postave-

ného na okraji krátera vyhasnutej sopky pri jazere Lago di Bolsena – katedrála zo 17.st., hrobka biskupa Fuggera, ubytovanie. 

 

3.deň: raňajky, návšteva stredovekej Tuscanie, bývalého sídla biskupov, s hradbami a dvoma pozoruhodnými románskymi kostolmi 

v lombardskom štýle, postavenými na mieste etruskej akropoly – exteriéry a reliéfy, záhrady. Pokračovanie okolo malebného jazera 

Lago di Vico v pôvodnom sopečnom kráteri do Capraroly, kde navštívime renesančnú vidiecku vilu Palazzo Farnese s freskovou 

výzdobou, krásnymi záhradami s fontánami a sochami. Zastávka v stredovekom meste Bagnaia, prehliadka Villy Lante s jednou 

z najslávnejších talianskych záhrad, elegantná renesančná záhrada s fontánami v štýle manierizmu.  

 

4. deň: raňajky, prehliadka očarujúceho mestečka Viterbo s etruskými koreňmi a jedinečným charakterom z 12. a 13. st., čiastočne 

postaveného na antických ruinách. Bývalé sídlo pápeža, obohnané hradbami, s monumentálnym pápežským palácom, katedrálou 

San Lorenzo, kostolom San Francesco, hrobkami pápežov, palácom Farnese, gotickými fontánami, ktorým sa nevyrovná žiadne 

európske mesto. V tento deň sa tu koná výnimočná slávnosť kvetov San Pellegrino in Fiore, jedinečná príležitosť pozrieť si 

sprievody v historických kostýmoch, krásne dekorácie z kvetov v celom meste. 

 

5. deň: raňajky, odchod na Slovensko, cestou zastávka v unikátnom Bomarze, kde nájdeme fantastické záhrady Sacro Bosco – Park 

príšer v údolí pod zámkom Orsini. Sú tu gigantické sochy v manieristických záhradách uprostred prírody, najpozoruhodnejšie záhra-

dy Talianska. 

Návrat na Slovensko v nočných hodinách. 

 

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, možnosť skupinovej zľavy 
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