ZAKÁZANÉ TOSKÁNSKO
€***
Prehliadka
miest
so
sprievodcom
zameraná na navštívenie miest, kde sa
bežný
turista
nedostane.
Ukryté
apartmány a chodby za mapami a starými
obrazmi. Dostanete sa aj do kaštieľa, kde sa
konalo
sprisahanie
proti
rodine
Medicejských! Pripravíme Vám večeru
priamo pri kozube kde sa dohadovala
konšpirácia (viac info @).

JAR – LETO 2018

TOSKÁNSKO
GOLD EDITION*****
exkluzívne
Pre náročnjších
ENO–GASTRONOMICKÝ ŠPECIÁL
€**/*****
Program zameraný na ochutnávanie lokálnych
špecialít z miestnych fariem, pekární, rodinných
mäsiarní a syrární. Navštívime tie najnetradičnejšie
vínne
haciendy,
ochutnáte
najkvalitnejšie
vína ocenené
špeciálnou
somelierskou
komisiou, bio
vína zrejúce tzv „etruskou“metódou, vína spevákov
a známych osobností (bližšie info@), či pápežské
vína (tieto len pre Vážnych záujemcov). Poľovačky a
poľovnícke večere, „hľadanie“ hľúzoviek a ich
degustácia, rybačky, plavby na loďke so skipperom
a vlastným kuchárom.

FASHION TUSCANY
€***
(Ocenili hlavne dámy) Toskánko nie je len
stredovek, vidiek a traktory. V každom
meste sa nachádzajú elegantné, dizajnové
podniky čakajúce na 18 – hodinu, kedy
začína tzv. „aperitivo“. S proseccom, živou
hudbou
a chuťovkami
finger
food
odštartujeme
večer.
Počas
pobytu
navštívime fabriky na kožené výrobky,
fashion múzeá, outlety, či továreň PRADY.
Počuli ste i „degustácii parfémov?“ (viac
info @) alebo by ste si chceli urobiť Váš
osobný šperk, či topánky na mieru??

Vás osobný šofér a sprievodca
Prílet – čakanie na letisku a privítanie klientov slovenským delegátom – Cestovanie do hotela
(usadlosti) luxusným a klimatizovaným automobilom. Vlastníme špeciálnu licenciu, ktorá nám
umožňuje transfer priamo do centier všetkých hlavných miest. Počas pobytu Vám bude plne
k dispozícii aj Váš osobný concierge, ktorý Vám poskytne cenné rady.

TOSKÁNSKO ANDREA BOCELLI
€*****

Pre veľmi náročnú klientelu. Strávte pár dní
v Toskánsku inšpirovaní melódiami a životom
charizmatického speváka. Dostanete sa do jeho
rodného mesta, navštívite vínnu haciendu
a ochutnáte jeho vína. Môžte si vybrať medzi
výletmi do okolitých mestečiek alebo relaxom na
jeho súkromnej pláži. Vo večerných hodinách
budete odprevadení do Vášho hotela***** , kde sa
pripravíte na exkluzívny večer. V predvečer
koncertu ste pozvaní aj na VIP koktejl, odkiaľ Vás
len pár minút delí od nezabudnuteľného
zážitku...

Dátumy: Antický futbal jún 2018
INFO: info@tuscanyby1class.com

TOSKÁNSKE MESTÁ ŠPECIÁLNE
€***
To najlepšie z histórie, kultúry, pamiatok
a tradícií najzaujímavejších miest ako Florencia,
Siena, Volterra, San Gimignano, Pitigliano,
Montepulciano, Lucca a ďalšie...Obstaráme Vám
exkluzívne lístky na nezabudnuteľné konské
preteky „Paglio“, ktoré sú tunajšou tradíciou už
od stredoveku. Miesta s najlepšou viditeľnosťou
sú veľmi ťažko dostupné, no my Vám tento
zážitok sprístupníme.
Dátumy: 2.7. 2018 a 16.8.2018

Florencia: Antický futbal v kostýmoch. Taktiež
veľmi
zaujímavá
udalosť.
Jedná
sa
o najagresívnejší šport na svete! Odohráva sa na
krásnom námestí Santa Croce (Svätého kríža) vo
Florencii. Atmosféra je veľmi energická
a emocionána.

