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MILÁNO, CHAMONIX, ŽENEVA 

    
 

TERMÍN: pre kolektív podľa požiadavky 

 

CENA:  195 €  
 V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 2 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK, poistenie CK 

proti insolventnosti 
 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 
Autobus pristavíme na miesto podľa požiadavky bez príplatku 

 

PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Žiliny o 21,00 hod., tranzit cez Rakúsko s pravidelnými prestávkami 

 

2.deň: v ranných hodinách príchod do Milána - prehliadka historickej časti moderného veľkomesta so sprievodcom – Dóm 

/interiér, možnosť výstupu výťahom na strechu dómu 7 €/, Galéria Viktora Emanuela II., Opera La Scala – zvonku, Castello 

Sforzesco, kostol Santa Maria delle Grazie, pri ktorom sa nachádza vzácny obraz Leonarda da Vinciho Posledná večera – 

namaľovaný temperou na stenu 8,5 €, prípadne mrakodrap Pirelli, v prípade záujmu presun metrom k slávnemu štadiónu San 

Siro – možná prehliadka štadiónu a múzea Inter Milano a AC Milano so špeciálnym sprievodcom 12,5 €,  osobné voľno na 

nákupy v centre, vrátane módneho značkového oblečenia v štvrti Quadrilateral – Zlatý štvoruholník, tvorený ulicami Via 

Montenapoleone, Via San´t Andrea, Via Monzani a Via della Spiga, kde majú svoje sídla značky ako Armani, Dolce&Gabana, 

Gucci, Prada, Trussardi, Valentino, Versace, Vuitton, ubytovanie 

 

3.deň: raňajky, prejazd cez Alpy, návšteva známeho francúzskeho lyžiarskeho a  klimatického strediska Chamonix, ležiaceho 

pod najvyšším vrchom Európy Mont Blancom (4810 m), prehliadka mestečka, možnosť návštevy Alpine museum, osobné 

voľno na obed, fakultatívny výlet spiatočnou lanovkou na Aiguille du Midi (3842 m) s panoramatickým výhľadom na Mont 

Blanc a okolité ľadovce /cena na dospelého 42,50 €/, lanovka ide do výšky 3777 m, alebo je možné ísť len spiatočnou 

lanovkou zo strediska Chamonix po Plan de l´Aquille /2308m – cena na dospelého cca 23 €/, odchod na ubytovanie v Ženeve 

 

4.deň: raňajky, prehliadka Ženevy - hlavného mesto kantónu, kde okrem iných zaujímavostí uvidíte  Jet D´eau – najvyššiu fon- 

tánu v Európe /140 m/, dominantnú Katedrálu sv.Petra, Anglickú záhradu s národným pomníkom, Reformation Wall, Námestie  

so sieťou palácov, ktoré svojou rozlohou konkurujú francúzskemu Versailles, Pont du Mont Blanc s výhľadom na masív, 

Bourg-deFour – pamiatka z rímskeho obdobia, radnicu, kvetinové hodiny zhotovené zo 6500 kvetov na počesť švajčiarskemu 

hodinárskemu priemyslu, možnosť plavby po jazere, vo večerných hodinách odchod na Slovensko 

 

5.deň: príchod do Žiliny v poludňajších hodinách 

 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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