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POKLADY  BENÁTSKA 
Treviso –  Vicenza - Verona – Bassano del Grapa, Asolo, Valdobbiadene - Aquileia  

     
Benátsko – krásna príroda, výstavné historické mestá s výnimočnými pamiatkami a osobitou architektúrou...  

TERMÍN: pre kolektív podľa požiadavky 

CENA:  349,- € 

Cena obsahuje: dopravu autobusom, ubytovanie na 3 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK  

Možný príplatok: večere, vstupenky, cestovné poistenie, pobytová taxa, vstupy do miest  

Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné kilometre 

PROGRAM:  

1.deň: odchod zo Slovenska v ranných hodinách, ranzit cez Rakúsko s pravidelnými bezpečnostnými a hygienickými prestávkami. 

Zastávka v malebnom stredovekom mestečku Treviso, obohnanom hradbami, s osobitým, nezameniteľným šarmom. Dlhé laubne 

a domy ozdobené freskami dodávajú uliciam vzhľad úplne odlišný od ostatných miest v regióne. Prejdeme sa po hlavnej ulici Cal-

maggiore, ktorú lemujú impozantné domy z 15. a 16. st., navštívime sakrálne pamiatky – Dóm San Pietro, dominikánsky kostol San 

Nicolo, Santa Caterina, zastavíme sa pri  kanáloch rieky Sile, podľa ktorých sa Treviso nazýva „Malé Benátky“. Odchod na uby-

tovanie.    

   

2.deň: raňajky, odchod do mesta Vicenza, pamiatka Unesco, kde žil a tvoril geniálny renesančný architekt Andrea Palladio. Jeho 

diela budeme obdivovať počas prehliadky mesta: Teatro Olimpico, Piazza dei Signori – Loggia del Capitaniato a Basilica Palladia-

na, Palazzo Valmarana, palácmi lemovaná hlavná ulica Corso Andrea Palladio. Pokračovanie do svetoznámej Verony, pamiatka 

Unesco, prehliadka: Piazza Bra a slávny rímsky amfiteáter, gotický dom Júlie so známym balkónom, Piazza delle Erbe, Dóm – ro-

mánska bazilika z 12. st., Castelvecchio, bazilika San Zeno Maggiore. Návšteva jednej z najkrajších neskororenesančných talian-

skych záhrad Giardino Giusti, osobné voľno, návrat na hotel.  

 

3.deň: raňajky, celodenný výlet do nádherných mestečiek Benátska, ktoré vás uchvátia svojou malebnosťou, architektúrou, prírod-

nými krásami: Bassano del Grappa s úžasnou polohou na kraji hôr s tichým pôvabom starých ulíc, po stáročia známe výrobou ke-

ramiky a tepaného železa, početnými pálenicami grappy, kulinárstvom. Prehliadka: Piazza Garibaldi, kostol sv. Františka, z Piazzet-

ta Montevecchio spleťou uličiek a schodísk k drevenému mostu cez rieku Brenta – Ponte Vecchio, nazývané degli Alpini, dielo 

slávneho architekta benátskych víl Andrea Palladia, koncentrácia architektonického génia, romantizmu, historickej pamäti a suges-

cie. Grapperia Nardini – sídlo najstaršej pálenice Talianska z r. 1775. Torre Civica – bývalá strážna veža z 12.st. s nezabudnuteľným 

výhľadom na mesto a okolie. Palazzo Sturm, Múzeum keramiky s krásnou majolikou.   Monte Grappa – vojnové múzeum s 12 ti-

síc pomníkmi talianskych a rakúsko-uhorských vojakov padlých v I. svetovej vojne. Valdobbiadene -  úžasná malebná vinárska 

oblasť, očarujúce kopčeky porastené špeciálnou odrodou hrozna, preslávená najkvalitnejším šumivým vínom Prosecco. Asolo – 

stredoveké opevnené mesto známe ako mesto stých obzorov, rozložené v podhorí Dolomitov. Návrat na hotel. 

. 

4.deň: raňajky, prehliadka – Castelfranco s dobre zachovaným stredovekým opevnením, hradom a katedrálou, Aquileia s boha-

tou históriou, antickými pamiatkami a prekrásnou patriarchálnou bazilikou so slávnou mozaikou zo 4.st., pamiatka Unesco. 

Odchod na Slovensko, predpokladaný návrat okolo polnoci. 

Cena je kalkulovaná podľa cien v decembri 2022 
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