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KLENOTY SEVERNÉHO TALIANSKA
A GARDALAND

TERMÍN:
podľa požiadavky
CENA: cca 190 €
v cene je doprava autobusom, ubytovanie na 2 noci s raňajkami, sprievodca CK
možný príplatok: vstupenky, poistenie

PROGRAM:
1.deň: odchod zo Slovenska vo večerných hodinách, tranzit cez Rakúsko
2.deň: príchod do Padovy, prehliadka historického centra – Basilica di Sant´Antonio da Padova, v ktorej je pochovaný sv.
Anton Padovský, jazdecká socha Gattamelatu, vytvorená Donatellom, možstvo ďalších bazilík, kostolov a palácov, múzeí,
divadiel, slávna Padovská univerzita, botanická záhrada, nám. Prato della Valle... Pokračovanie do Verony, prehliadka starobylého romantického mestečka Rómea a Júlie – dom Kapuletovcov so známym balkónom, amfiteáter Arena, Piazza delle
Erbe a Piazza dei Signori s množstvom obchodíkov so suvenírmi, kaviarňami a mnohými krásnymi historickými stavbami.
Ďalšia zastávka v malebnom klimatickom mestečku Sirmione - prístav, hrad, vyhliadková terasa na jazero, ubytovanie
3.deň: raňajky, celodenný pobyt v zábavnom parku GARDALAND, oddych na pláži jazera Lago di Garda, návrat na hotel
4.deň: raňajky, odchod do Benátok, plavba po lagúne, zastávka na ostrovoch Murano /sklárske manufaktúry/, Burano /známy výrobou čipiek a farebnými domami/, pokračovanie loďou priamo na nám. sv. Marka, prehliadka Benátok – Katedrála,
Campanila, Dóžov palác, ponte Rialto, Galleria-dell´Accademia, vo večerných hodinách odchod na Slovensko
5.deň: príchod na Slovensko v dopoludňajších hodinách.
GARDALAND je jedným z najobľúbenejších európskych zábavných parkov a ponúka množstvo atrakcií, ako sú ultrarýchle
adrenalínové horské dráhy, tematické vodné atrakcie, obrovské 4D kino, ozajstný strašidelný dom hrôzy a veľa neuveriteľných lákadiel. Z obrovského množstva všemožných atrakcií si na svoje prídu nielen deti, ale aj dospelí. Patrí medzi 5 najlepších zábavných parkov na svete. Na čo sa môžete v Gardalande tešiť?
Nová ultrarýchla horská dráha Raptor, ktorá začína v podzemí a miestami dosahuje rýchlosť až 120 km/hod. Patrí medzi najrýchlejšie horské dráhy sveta.
Horská dráha Blue Tornádo dosahuje rýchlosť až 80 km/hod preťažením 5G.
Rodinná horská dráha Mammut - zdobia ju motívy z filmu Doba ľadová. Jazda po dráhe dlhej viac ako kilometer trvá 3 min.
Vodná podzemná atrakcia I corsari /piráti/ sa nachádza 30 – 40 m pod zemou . Je plne automatizovaná a riadená počítačom
bez jediného zásahu človekom.
Plavba plťou po divokej vode Colorado Boat a spustenie do vody z 15 metrovej výšky.
Plavba člnom Jungle Rapid skrz pravú džungľu plnú nástrah a dobrodružstiev. Čln vás prevezie po silnom prúde vody.
Netypická a dobrodružná horská dráha Sequoia Adventure, na ktorej sa budete dlhú dobu jazdy viesť dolu hlavou.
Novinka roku 2012 – 4D kino „Doba ľadová“. Trojrozmernú projekciu doplňujú ešte vibračné sedadlá, vodné poprašky, typické vône a ďalšie podnety pre všetky zmysly.
Atrakcia Vertigo, s ktorou zažijete voľný pád z výšky 40 m
Strašidelný dom Inferis, kde vás postrašia živé postavy maskované v štýle pekla, a mnoho ďalších...
V parku je pripravených taktiež niekoľko tematických reštaurácii, pizzerií, fast foodov, barov, supermarketov, kaderníctvo,
lekáreň, všetko v rozprávkovom prevedení. Za príplatok 5 € môžete navštíviť aj Sea Life Aquarium. Vodný svet Sea Life
vyrástol ako doplnok ku Gardalandu. Ocitnete sa v ňom doslova uprostred vodnej ríše. Tematicky rozčlenené akvária plné
rýb a ďalších vodných živočíchov vás totiž budú obklopovať zo všetkých strán.

