Výlety po okolí
Alberobello
V minulosti bolo toto mestečko
oblasťou bohatej fĺóry a stromov odtiaľ pochádza aj názov “údolie
stromov”. Dnes je výnimočné
najmä kvôli bielym domčekom s
kužeľovitou strechou - trullom,
aké

v

nikde

Taliansku

už

nenájdete. Je ich tu až 1030! Váš
sprievodca

Vám

ukáže

tie

najzaujímavejšie. Zastavíte sa na
gourmet

obed

v jednej

z

najlepších reštaurácií v okolí, kde
okrem iného ochutnáte aj tradičné
cestoviny orecchiette.

JAR – LETO 2018

APÚLIA

Locorotondo

KDE SA TRADÍCIA SPÁJA S LUXUSOM...

V tomto mestečku je veľa kaplniek
a kostolíkov

Zážitkovo – poznávací pobyt

Roccovi,

zasvätených Sv.

patrónovi

mesta.

Námestie má krásnu, pôvodnú

Vyberte si Apúliu pre Vašu
dobrodružnú

a

exkluzívnu

architektúru. Nájdete tu množstvo
malých obchodíkov s miestnymi
výrobkami.

dovolenku!
Ponúkne Vám nielen krásne
morské
prímorské

pláže,

sugestívne

mestečká,

ich

gurmánske špeciality, ale aj
zážitky, ktoré patria k objavovaniu kultúry tohto zaujímavého regiónu.

Nezabudnite navštíviť prístav a
centrum mesta Monopoli.

Zabudnite na rýchlosť miest a objavte okúzľujúce zákutia pomalými
prechádzkami.

Pri mori alebo na vidieku či v malých južanských

mestečkách budete cítiť, že objavujete stále niečo nepoznané. Od našej
sprievodkyne sa dozviete to najzaujímavejšie z histórie a prezradí Vám
legendy o vzniku trullov, ktorými je Apúlia taká známa. V minulosti boli

Milovníčkam

tieto malé domčeky bydliskami chudobných, ktorí ich stavali len zo skál

odporúčame Bari a Brindisi,

a bez malty. Dnes sú z nich luxusné príbytky, v ktorých si môžete vyskúšať

tunajšie

bývať aj Vy!

shoppingu

metropoly.

No

zase

a

nemôžete zabudnúť na Materu–
tzv. “malý Jeruzalem”.

Welcome aperitivo
Prílet - privítanie klientov slovenským delegátom – výber auta z požičovne a presun do
hotela- ubytovanie klientov – Welcome aperitivo (lokálne biele víno a chuťovky z miestnych
salám a syrov).
Cena za prenájom auta a k tomu viazané náklady na 8 dní: 7-miestny Volkswagen Caravelle (cca 949,00 EUR)
alebo 4-miestny Smart Forfour alebo podobné auto (cca 309,00 EUR na 8 dni).

Zážitky, exkurzie,
gourmet...
Doplňte si dovolenku o zaujímavý program podľa
Vašich záujmov a preferencií. Zvoľte si dni, v ktoré
chcete exkurzie absolvovať a ostatné už zariadime my.

▪ ALBEROBELLO TOUR
V ranných hodinách navštívime mestečko Alberobello,

Počas plavby, ktorá bude trvať 3,5 h, Vám bude

a jeho trulli. Zastavíme sa na degustačný gourmet obed

servírovaný dvojchodový obed (Tiella Pugliese: typické

v jednej z najlepších reštaurácií. Po obede sa

jedlo z regiónu Apúlia pozostávajúce z ryže, zemiakov

presunieme do mestečka Locorotondo. Deň ukončíme

a čiernych mušlí a morský vlk/pražma alebo pečené

degustáciou lokálnych vín.

veľké krevety podľa aktuálnej ponuky miestnych rybárov,

€ Delegát/sprievodca v svk jazyku - 150€

ovocie, biele víno a voda).

Degustačný obed v Alberobello + degustácia vín vo vínnej
haciende v Locorotondo (55€/os)

skalnatého

apúlskeho

Kapitán Vám ukáže časť
pobrežia

s podmorskými

jaskyňami – od Monopoli po Polignano, budete sa môcť
opaľovať, kúpať na otvorenom mori, chytať ryby a možno
sa Vám podarí zahliadnúť delfínov. Prichod do prístavu v

▪ POLIGNANO NA PIRÁTSKOM GULETE

Monopoli je naplánovaný na 16.30.

Ráno sa vydáme na prehliadku Polignano a mare, kde
si vychutnáme najlepšiu zmrzlinu a kávu v okoli
a spoznáme
speváka

toto

čarokrásne

Domenica

mestečko,

Modugna

rodisko

presláveného

svetoznámou piesňou Volare - Nel blu, dipinto di blu.
Pred obedom vyrážame smer mesto Monopoli, kde Vás
o 13.00 bude čakať v pristave gulet - 22m dlhá loď
kompletne vyrobená z mahagónoveho dreva. Loď má
kapacitu 12 pasažierov.

€ Delegát/sprievodca v svk jazyku - 100€
„Gulet“ (pirátska loď) + skipper + viac/chodový obed na lodi
(85€/os)

Ďalšie atrakcie
“Mozzarella experience”
Máte radi tento lahôdkový syr? V
Apúlii existuje mnoho druhov:
plnené

smotanovou

zmesou,

syrom ricotta, jemne údená, či
dokonca prepletená do vrkoča. V
syrárni Vám dokonca ukážu, ako
sa

vymodeluje

z

mozzarelly

prasiatko, alebo slon!

€ Asistenčné služby tlmočníka
▪ MATERA

100€,

Celodenný výlet do mesta Matera s certifikovaným sprievodcom
v slovenčine/češtine. Matera je jedným z najstarších miest na svete. Od roku

možnosť

zakúpenia

si

produktov priamo v syrárni.

1993 je zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO a o rok sa
stane európskym hlavným mestom kultúry. Jej najstaršia časť I Sassi di
Matera (Kamene Matery) v sebe ukrýva takmer 1500 kamenných príbytkov
postavených z bieložltého kameňa tufa.
Toto výnimočné kamenné mesto bolo v minulosti kulisou mnohých filmových
scén (napr. film The passion of the Christ/ Umučenie Krista - Mel Gibson).

€ Delegát/sprievodca v českom jazyku - 200€
▪ PRE GURMANSKYCH FAJŠMEKROV
Vyskúšajte apulské sushi, alebo večera v jednej z najsugestívnejších
reštaurácií v Taliansku - Grotta Palazzese. Je vyhlásená za jednu
z najkrajších reštaurácií sveta. Nachádza sa priamo v jaskyni, ktorá sa
vytvorila prirodzenou eroziou. Kedysi to bola tanečná sála pre vyššiu
spoločnosť, no i dnes si zachovala noblesu a čaro vďaka jej jedinečnej
romantickej atmosfére a výhľadu.

▪ Varenie u typickej apúlskej
rodiny
Cestoviny orecchiette, cavatelli,

€ od 150€ /osoba

slané krúžky taralli, “viazané”
plnené

mušle,

panzerotti,

či

keksíky z mandarikovej kvôry
a vareného vína „vincotto“ Vás
naučí pripraviť veselá tunajšia
rodinka. Bude skvelá atmosféra
a zabavia sa aj najmenší!

Informácie o voľných dátumoch: info@tuscanyby1class.com
www.tuscanyby1class.com

€ Kurz spolu s obedom 40€/os

