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EMILIA ROMAGNA –
kulinárske srdce Talianska
Parma • Langhirano • Modena • Maranello • Bologna • Cervia • Ravenna

ZĽAVY

z katalógovej ceny

VERNÝ KLIENT 3 %

SENIOR 55+ 3 %

17.09.-22.09.
katalógová cena

299,- EUR

1.deň: odchod zo Slovenska vo večerných hodinách NON STOP cez Rakúsko do Talianska.
2.deň: v ranných hodinách príchod do Parmy – mesto historických pamiatok a talianskych delikates. Prehliadka centra mesta
(námestie Piazza del Duomo s katedrálou a baptistériom, divadlo Farnese, národná galéria), individuálna návšteva
múzeí. V popoludňajších hodinách presun na ochutnávku a prehliadku produkcie parmskej šunky v mestečku
Langhirano. Odchodna ubytovanie v oblasti Modeny.
3.deň: raňajky, presun do Modeny – mesto rýchlych áut a bohatej histórie. Prechádzka centrom mesta (UNESCO) – veľkolepé
námestie Piazza Grande, Dóžov palác (sídlo najlepšej talianskej vojenskej akadémie), katedrála, veža Ghirlandina,
radnica, galéria Civica. Pokračovanie do mesta Maranello – sídlo automobilovej značky Ferrari. Návšteva múzea so
závodnými a športovými autami, trofejami a predajňou s výrobkami Ferrari. Presun na ochutnávku octu balsamico s
dlhoročnou tradíciou, návrat na ubytovanie.
4.deň: raňajky, odchod do Bologne – mesto vzdelanosti, v ktorom študovali osobnosti ako Kopernik, Dante Alighieri či Petrarca.
Prehliadka centra mesta (malebné námestia Piazza Maggiore a Piazza del Nettuno, palác Palazzo di Re Enzo,
Neptúnova fontána, Bolonská univerzita, bazilika San Petronio, veže Asinelli a Garisenda), individuálne voľno. V
popoludňajších hodináchnávšteva najväčšieho potravinárskeho parku na svete - FICO, ktorý je inšpirovaný talianskym
kuchárskym umením, s možnosťou ochutnávky tradičnej talianskej kuchyne v miestnych reštauráciách. Presun na
ubytovanie v oblasti Cervie.
5.deň: raňajky, návšteva múzea soli v Cervii s bohatou salinárskou históriou. Saliny patria medzi posledné tradičné ručné
výrobne soli v Taliansku a sú významným kultúrnym dedičstvom Európy. Presun do Ravenny – mesto očarujúcich
mozaík. Prechádzka centrom mesta (UNESCO) – námestie Piazza del Popolo, Neonovo baptistérium, hrob Dante
Alighieriho, Arcibiskupský palác, bazilika San Vitale, mauzóleum Gally Placidie, bazilika sv. Apolinára, bazilika sv.
Františka. Individuálne voľno, vo večerných hodinách odchod autobusom NON STOP na Slovensko.
6.deň: v ranných resp. dopoludňajších hodinách príchod na Slovensko.
Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 3 x ubytovanie s raňajkami • ochutnávka parmskej šunky • ochutnávka octu balsamico • sprievodca
CK PEGAS TOUR • DPH. Možné príplatky: cestovné poistenie +12,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na autobus: LM, RK, MT, BB, ZV, ZH +15,- €, ZA, PB, IL,
DCA +11,- €, TN, BN, PD, NM, PN, NR +8,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +7,- € • jednolôžková izba +60,- €/zájazd. Možné vstupy (na mieste): Parma:
kombinovaný lístok národná galéria + divadlo Farnese + archeologické múzeum 10,- € • Modena: veža Ghirlandina 3,- €, galéria Civica 6,- €, Dóžov palác 8,- € •
Maranello: múzeum Ferrari 16,- € • Bologna: veža Asinelli 5,- € • Cervia: múzeum soli 2,- € • Ravenna: kombinovaný lístok Neonovo baptistérium + bazilika San
Vitale + bazilika sv. Apolinára + arcibiskupské múzeum 9,50 €. Povinný príplatok: pobytová taxa cca 1,50 €/osoba/noc – platba na mieste.

Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa menia.

Aktualizované dňa 01.04.2019

