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TALIANSKO – POKLADY  UNESCO 

    
 TERMÍN:  

Pre kolektív termín podľa požiadavky 
CENA: cca 215 €  

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

Možný príplatok: vstupenky, lodný lístok, večere, cestovné poistenie 

 

PROGRAM: 
1.deň: odchod v nočných hodinách, tranzit cez Rakúsko s pravidelnými bezpečnostnými a hygienickými prestávkami, 

predpoludním príchod do malebného mesta Padova na rieke Bacchiglione s významnými historickými pamiatkami: bazilika Sant 

Antonio, v ktorej je pochovaný sv. Anton Padovský. Fantas-tická zmiešanina románskych, gotických a byzantských štýlových 

tvarov. Pred kostolom stojí jazdecká socha Gattamelatu, ktorú v roku 1453 vytvoril Donatello. Corso Garibaldi, Palazzo del Bo, 

námestie so sochami a vodotryskami Prato della Valle s eliptickým kanálom a sochami 84 slávnych Padovanov. Cappella degli 

Scrovegni, Dóm, Baptisterium, najstaršia botanická záhrada na svete, pamiatka Unesco..., ubytovanie pri mori v okolí Ravenny. 
 

2. deň: raňajky, odchod do renesančnej rozprávky – mesta Urbino, ktoré je jedným z najkrajších v strednom Taliansku. Centrom je 

námestie Piazza della Repubblica, najznámejšou pamiatkou Palazzo Ducale a katedrála Duomo di Urbino, ktoré spolu tvoria úchvat-

nú panorámu. Nájdete tu aj dom maliara Raffaella s dobovou atmosférou, Galleriu Nazionale delle Marche s majstrovskýimi dielami 

významných talianskych umelcov, Oratorio di San Giuseppe s krásnym štukovaným Betlehemom, Oratorio di San Giovanni Battista 

s náhernými freskami, Museo Diocesanu s jedinečnou zbierkou keramiky, skla a cirkevných predmetov, kostol San Domenico, San 

Agostino, San Francisco, malebné uličky, šľachtické paláce... 

Pokračujeme prehliadkou stredovekého mestečka San Leo s hradom, kde bol väznený dobrodruh a šarlatán Cagliostro. Popoludní 

prehliadka miništátu a najstaršej republiky na svete San Marino, ktorého vznik sa odhaduje na rok 301 n.l. Historické centrum je na 

vrchole hory Titano s krásnym výhľadom do okolia. Návrat na hotel. 

 

3.deň: raňajky, odchod do očarujúceho mestečka Ferrara, ležiaceho na nekonečnej rovine Pádu so stredovekými aj renesančnými pa-

miatkami. Dominantou je veľkolepý vodný hrad Castello Estense a mestskými hradbami, Palazzo dei Diamanti, bohato zdobená ba-

zilika di San Giorgio Cattedrale, hrob Lucrezie Borgie, romantické uličky ako stvorené pre milovníkov architektúry a pamiatok. Po-

kračovanie do delty rieky Pád, ktorá tiež patrí k pamiatkam Unesco. Popoludní prehliadka starobylej Ravenny, ktorá ukrýva jedineč-

né neskororímske a byzantské mozaiky a môže sa pochváliť až ôsmimi pamiatkami Unesco. Krásne, noblesné a elegantné mesto 

svätých, bankárov a kráľov, kde sa snúbi antika s kresťanstvom. Z tisícok kostolov, chrámov, múzeí, hrobiek a iných historických 

pamiatok vyniká pýcha mesta - Basilica San Vitale, majstrovské dielo bizantského umenia zo 6. st. Osobitou krásou vynikajú aj mo-

zaikové ozdoby v Mausoleo di Galla Placidia a Mausoleo di Teodorico a Basilica di Sant Apollinare. Ravennské mozaiky sú kolís-

kou kresťanskej ikonografie a právom je nazývaná „hlavným mestom mozaík“.  

 

4. deň: raňajky, odchod do prístavu Punta Sabbioni, plavba loďou do Benátok, zastávka na ostrove Murano /sklárske manufaktúry/, 

na ostrove Burano /známy výrobou čipiek/, pokračovanie na nám. San Marco, prehliadka mesta – San Marco s bazilikou,  Dóžov  

palác,  Most  vzdychov, zvonica Campanilla, Ponte Rialto, individuálne  voľno, večer návrat na Slovensko. 

 

5. deň: príchod na Slovensko v dopoludňajších hodinách. 

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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