Historické mesto plné
pamiatok, múzeí a
starobylých uličiek očarí
všetkých nadšencov
európskej kultúry.

Do rytmu módy v jej rodisku
tancuje každá žena. Calcio
(tal. futbal), to je slovo, ktoré
zvyšuje tlak mužskej
populácii. Nakoniec sa všetci
stretnú pri niektorej z
talianskych kulinárskych
vychytávok.
Miláno ponúka pre každého
niečo. Krásne pamiatky,
oblečenie pre ženy, štadión
pre mužov a jedlo, ktoré si
zamiluje každý. Čo viac by
sme mohli chcieť
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„I Love Shopping!“

Čo na Vás
čaká?

Milano
Romantické víkendy v najkrajších
Talianskych mestách

Program

Romantické prekvapenia

Chic Milano Vás dostane!

Pre Vašu polovičku šité na mieru

1. Deň

On pre ňu:

Ubytovanie v hoteli

•

Srdce z lupeňov ruží alebo kytica a šampanské
pred príchodom do hotela (huslista na vyžiadanie)

•

Obnova manželských sľubov (pripravíme unikátnu
atmosféru Vášho druhého sobáša)

•

Lístky na operu La Scala

•

Vaše spoločné fotografie z dovolenky s krásnym
albumom, ktorý si odnesiete domov. Nádherná
pamiatka z Milána Vám bude navždy pripomínať
spoločné chvíle.

• Minibar

•

Naplánujeme originálne požiadenie o ruku

• Klimatizácia

•

Vytvoríme situáciu, keď sa po romantickej večeri
presuniete na terasu, kde Vám zorganizujeme
ohňostroj na Vašu počesť.

Večera: Panoramatická reštaurácia na
námestí Piazza del Duomo je vďaka svojej
pozícii unikátnym miestom kde začať svoj
jedinečný víkend vo dvojici. Obľúbené jedlá
tenora Luciana Pavarottiho Vás očaria
rovnako ako pamätihodnosť Duomo, ktorej
sa budete priam dotýkať!

Ubytovanie

4* hotel, v historickom centre mesta
• 3 x izba superior s raňajkami
• vaňa a plne vybavená kúpelňa

• wi-fi

Ona pre neho:

2. Deň
Kultúra:
večera“

Exkurzia

„Davinčiho

Posledná

Spolu so sprievodcom si prejdete historické
centrum mesta. Nebude chýbať interiér
katedrály, dokonca sa dostanete priamo na
jej strechu!
Umelec a génius Leonardo Da Vinči
zanechal v Miláne jeden zo svojích
najvýznamnejších a najdiskutabilnejších
obrazov. Zaujímavý výklad sprievodcu i vo
Vás zanechá mnoho otáznikov....

Gurmánstvo: Aperol spritz či Prosecco
Franciacorta Vás uvedú do tej správnej
milánskej atmosféry. Počas pobytu ochutnáte
i milánsku špecialitu „šafránové risotto“,
cotolettu, či rezník.
Vedeli ste, že v Miláne sú najčerstvejšie ryby
a morské plody??

3. Deň
Shopping: Známe i nové značky, showroomy
a centrálne outlety v centre čakajú len na Vás!

•

Jazda na Ferrari alebo veteráne

•

Jazda na talianskej vespe

•

Návšteva Ferrari Múzea

Poznámka: Uvedené „prekvapenia“ je možné
personalizovať. Cena je rôzna a nie je súčasťou
balíčka. Viac informácií poskytneme po dohode
emailom.

