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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

TALIANSKO A SLOVINSKÉ „TOSKÁNSKO“

TERMÍN: pre kolektív podľa požiadavky
CENA: cca 215 €
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 Slovenska v ranných hodinách, tranzit cez Rakúsko s pravidelnými prestávkami. Príchod do malebného
Udine, ktoré vás očarí svojou rôznorodou architektúrou, či už benátskou, alebo z obdobia Keltov a Rimanov. Počas prehliadky uvidíte sakrálne aj svetské pamiatky - Piazza della Liberta s radnicou a mnohými historickými budovami, Palazzo
Arcivescovile a najvzácnejšie umelecké diela v meste – fresky Gianbattistu Tiepola. Na záver pohľad z udinského hradu s
nádhernou panorámou širokého okolia, ubytovanie na Jadranskom pobreží, možnosť večere.
2.deň: raňajky, návšteva Novej Gorice, prehliadka kapucínskeho kláštora Kostanjevica zo 17.st., kde je pochovaný Karol
X., posledný panovník z rodu Bourbonovcov, hrad Kromberk, Solkanský most - najväčší kamenný most na svete. Pokračovanie do Slovinského „Toskánska“ – oblasti Goriška Brda, nazývanej „Raj medzi Alpami a Jadranom“. Všade sa rozprestierajú slnkom zaliate stráne s vinicami, olivovými hájmi, uprostred sviežej zelene vynikajú biele domčeky dedín so zvonicami kostolov, v diaľke je silueta Álp a Jadranského mora. Navštívime rázovité mestečko Šmartno, vybudované na vysokom pahorku, vstúpime pôvodnými bránami, za opevnením sa rozbiehajú uličky s vôňou grilovaných špecialít a liečivých
bylín. Pozrieme si miestny monumentálny chrám, v susednom Dobrove elegantný kaštieľ a reprezentatívnu vilu vo Vipolže. Tieto dedinky slúžili v priebehu benátsko-habsburgských vojen ako pevnosti, dnes sa tu pestujú najlepšie slovinské vína. Posedenie vo vínnej pivnici s ochutnávkou a občerstvením, návrat na hotel.
3.deň raňajky, prehliadka Grotte Gigante – Obrej jaskyne, považovanej za najväčšiu jaskyňu na svete, sprístupnenú turistom, s obrovskými podzemnými priestormi, stalaktitmi a stalagmitmi v rôznych farebných odtieňoch. Pokračovanie do nádherného starobylého Terstu, hlavného prístavu habsburskej monarchie, čo z neho urobilo mondénne letovisko plné historických pamiatok, katedrál, kostolov. Dominantou je radnica, významnou pamiatkou ruiny starobylého divadla z rímskej
éry, hrad San Giusto, v minulosti hrdá pevnosť, neskôr prestavaný na mestský hrad s nádhernou vyhliadkou do okolia, prístav, známe trhovisko. Návšteva Muggie, pitoreskného mestečka ukrytého za perifériami, dedičstvo benátskej republiky
plné pôvabných historických zákutí. V prípade záujmu zámok Miramare, návrat na hotel, osobné voľno, možnosť večere.
4.deň: raňajky, odchod na Slovensko, cestou zastávka v Ľubľane, ktorá patrí k najmenším hlavným mestám Európy, ale
má úžasnú atmosféru vďaka zachovaným secesným budovám, galériám, múzeám a kultúrnym podujatiam. Jej architektúru
ovplyvnil aj svetoznámy slovinský architekt Jože Plečnik, ktorý tu má aj svoje múzeum. Ľubľanský hrad poskytuje pekný
výhľad na celé mesto. Prechádzka krásnym historickým centrom k známym mostom cez rieku Ljubljanicu – Tromostovje
od Jože Plečnika a Zmajski most s unikátnou výzdobou. Príchod na Slovensko v neskorších večerných hodinách.
Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

