Weekend „Love story“

Florencia

Romantické víkendy v najkrajších
Talianskych mestách

Čo na Vás
čaká?
„Mesto galéria“ takýto
prívlastok si získala
metropola Toskánska.
Objavte príbehy rodiny
Medicejských, Michelangela a
Leonarda da Vinci!
Náš súkromný, certifikovaný
sprievodca sa Vám bude
venovať počas Vášho pobytu
a ukáže Vám tie najkrajšie a
najvýznamnejšie
pamätihodnosti Florencie.
Olivovníkmi a viničom
obklopené mestečko San
Gimignano Vás očarí svojou
architektúrou. Za dobrým
vínom poputujeme do
Chianti, kde nebude chýbať
degustácia skvelých vín.
Tuscany by 1.class, s.r.o.

Slovakia: Sadová 7, 98511 Halič
Italy: Via Montegirone, 50014 Girone,
Florence
Mob: +39 3669323211
info@tuscanyby1class.com
www.tuscanyby1class.com

Program

Romantické prekvapevia

Príbehy lásky známych osobností

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

•

Kurz výroby topánok, alebo šperkov

•

Vaše spoločné fotografie z dovolenky s krásnym
albumom, ktorý si odnesiete domov. Toskánske
vinice a nádherné pamiatky Florencie, Vám budú
navždy pripomínať spoločné chvíle.

•

Naplánujeme originálne požiadenie o ruku

•

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

Večerná
exkurzia:
Panoramatické
vyhliadky Florencie pri západe slnka: Piazza
Michelangelo a San Miniato al Monte
Večera: Elegantné priestory reštaurácie a
klavírne melódie tých najromantickejších
skladieb sa postarajú o nezabudnuteľný
uvítací večer vo Florencii.

Ubytovanie

4* hotel v historickom centre mesta
• 3 x izba superior s raňajkami
• vaňa a plne vybavená kúpeľňa
• Minibar
• Klimatizácia
• wi-fi

3. Deň
Kultúra: Navštívime spolu mesto
stredovekých veží San Gimignano a vínne
pivničky zóny Chianti.

2. Deň
Kultúra: Exkurzia „Príbehy lásky Florencie“
Dante Alighieri a jeho múza Beatrice,
Francesco I a jeho love story s Biankou
Cappello. Tieto i mnohé príbehy odhalíte
počas našej prehliadky mesta.

Gurmánstvo: Mäsové nárezy a syry od
lokálnych výrobcov, šafránové špeciality –
medy zo San Gimignana, ručne robené
cestoviny, babičkinu tortu a ochutnávka
minimálne piatich druhov vín.

Ona pre neho:

•

Jazda na Ferrari alebo veteráne

•

Panoramatický let balónom nad Florenciou

•

Jazda na talianskej vespe

Gurmánstvo: Najlepšia BIO zmrzlina
mesta, centrálne trhovište a florentínsky
street food (lampredotto, panini, porchetta)

•

Návšteva Ferrari Múzea

•

Exkluzívna poľovačka

Piazza della Signoria – tajné apartmány
Medicejských: interná návšteva radnice
Palazzo Vecchio.

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

Piazza della Repubbica - Baptistérium
Duomo - Medicejské kaplnky

-

