Brodno 50, 010 14 Žilina, 0949 144833
cktrip@zoznam.sk, cktrip@azet.sk, www.cktrip.eu
DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY
ponúkame V CK TRIP - HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu

TALIANSKE SKVOSTY - EMIGLIA - ROMAGNA

TERMÍN: 8.-12.5.2019
Pre kolektív podľa požiadavky
CENA: 259 €
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 3 noci s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: vstupenky, 2x večera, cestovné poistenie

PROGRAM:
1.deň: odchod zo Žiliny o 3,00 hod., možnosť nástupu po Bratislavu. Tranzit cez Rakúsko s pravidelnými prestávkami.
Príchod do malebného stredovekého mestečka Treviso obohnaného hradbami, s osobitým, nezameniteľným šarmom. Dlhé
podlubia a domy ozdobené freskami mu dodávajú vzhľad úplne odlišný od ostatných miest v regióne. Prejdeme sa po ulici
Calmaggiore, lemovanú impozantnými domami, prehliadka – Dóm San Pietro, dominikánsky kostol San Nicolo, Santa Caterina, zastavíme sa pri kanáloch rieky Sile, podľa ktorých sa Treviso nazýva „Malé Benátky“, ubytovanie pri Parme.
2.deň: raňajky, výlet do historickej Piacenzy, mesta založeného Rimanmi, v 13.st. jedného z najbohatších miest Európy.
Prehliadka centra s množstvom krásnych stredovekých a renesančných budov. Nám. Piazza Cavalli – Pallazo del Governatore, dominantný Pallazzo Comunale, perla mesta Il Gotico – skvostný príklad stredovekej svetskej budovy, Dóm s kampapanilou zo 14.st., Palazzo Farnese s etruskými a rímskymi stredovekými mozaikami a sochami. Pokračovanie do pitoreskného mestečka Grazzana Visconti, návrat do temného stredoveku. Navštívime gotický kostolík Panny Márie, farský kostol
sv. Kozmu a Damiána, palác a zámocký park. Krajinou typickou pre tento región, ktorú tvoria polia, zelené údolia a farmy
sa presunieme do jedného z najkrajších mestečiek južne od Pádu, rozkladajúcom sa na prvých kopcoch Val D´Arda, Castell´a Arquato, ktoré si zachovalo svoj vzhľad zo začiatku 10.st. Táto oblasť je nazývaná kulinárskym srdcom Talianska, o
čom sa presvedčíme pri exkurzii v manufaktúre na výrobu parmskej šunky s ochutnávkou. Návrat na hotel.
3.deň: raňajky, prehliadka Parmy – hlavného mesta opery a talianskych delikates, pokladnice jedinečných umeleckých a architektonických diel: Piazza Garibaldi s Palazzo del Governatore, Palazzo del Comune, Palazzo della Pilotta s Teatro Farnese, Piazza Duomo s Dómom – jedno z najkrajších v Taliansku, baptistérium, Teatro Reggio, Galleria Nazionale...
Návšteva historickej Modeny, prehliadka – katedrála považovaná za najkrajšiu románsku stavbu Talianska, naklonená veža
Torre Ghirlandi, Palazzo dei Musei s významnými umeleckými zbierkami, vzácnymi listinami, mapami a knihami. Individuálne návšteva Ferrari múzea, fabriky Maserati a Showroom s výstavou starých áut, aj moderných pretekárskych vozov.
Zastávka v malej starobylej dedinke s tisícročnou históriou – Dozze na hrebeni kopca s výhľadom na údolie Selcelu vyzerajúcou ako farba v atmosfére, keďže tu umelci z celého sveta maľujú priamo na steny domov a tak sa stala sugestívnou
umeleckou galériou. V mohutnej pevnosti na námestí môžete ochutnať a kúpiť vynikajúce miestne vína. Ubytovanie.
4.deň: raňajky, prehliadka Bologne, hlavného mesta provincie, nazývaného aj rossa /červená/ – pre charakteristické budovy
z neomietnutých tehál, dotta /vzdelaná/ pre najstaršiu univerzitu a kultúru prekvitajúcu celé storočia a grassa /tučná/ - kvôli
typickej gastronómii. Jedinečnosťou Bologne je sieť elegantných arkád z 15.st., početné veže, ktoré sú zároveň symbolom
mesta. Prehliadka – námestie Piazza Maggiore, obklopené významnými stredovekými budovami – Basilica San Petronio,
Palazzo dei Notai a Palazzo del Podestá. Piazza Nettuno s nádhernou barokovou fontánou boha morí, radnica Palazzo Comunale s múzeom jedného z najväčších maliarov 20.st., Giorgia Morandiho. Katedrála San Pietro, bolonská univerzita, najstaršia v Európe.... Večer odchod na Slovensko.
5.deň: príchod na Slovensko v dopoludňajších hodinách.

