Výlety po okolí
Hlavné

mesto

Toskánska

–

Florenciu si zamilujete. Budete
prekvapený jej oslnivou krásou,
kvôli ktorej su nazývajú aj „mesto
múzeum“.

Jej

najznámejšou

pamiatkou je Duovo, ktoré bolo
kedysy

najväčšou

katedrálou

Európy. Stavala sa za čias keď tu
pôsobili slávni umelci a vedci ako
Michelangelo, Leonardo DaVinci
i Dante Alighieri.

Históriou a najmä zvykmi je
šperkom Toskánska aj mesto

20-26.5. 2018

TRADIČNÉ TOSKÁNSKO
REGIÓN GURMÁNOV A VÍNKAROV

Siena. Tu sa dva krát do roka
organizujú na hlavnom námestí
konské dostihy „Paglio“. Blízko

Zážitkovo – poznávací pobyt
Kto ešte nezažil Toskánsky
vidiek, nevie, o čo prišiel.
Olivovníkové sady, vinič,
kopčeky lemované cyprusmi
a slnečné lúče odrážajúce sa
na
pohári
s Chianti.
Symbolom tohto presláveného
vína je čierny kohút, ktorého
môžte uvidieť len na tých fľašiach, ktoré ho garantujú v najlepšej kvalite.
Navštívime rodinné vinárstvo v ktorom nás uvíta majiteľ a prevedie nás
svojou haciendou a pivnicami. Budeme degustovať aj miestne špeciality ako
sú feniklové, hľúzovkové , či diviačie salámy, toskánske prosciutto, ovčie
syry šťachtené orechovými listami či viničom. Nezabudneme na degustáciu
pravého extra panenského olivového oleja a dozvieme sa, čím sa odlišuje
od toho, ktorý kupujeme v obchodoch. Pre labužníkov ako stvorené!

nej sa nachádza tzv. Manhattan
Toskánska – San gimignano,
stredoveké mesto veží. Jeho
uličky a námestíčka Vás očaria.
Ochutnáme tu najlepšiu
zmrzlinu, či ďalšie typické víno
pre túto oblasť Vernaccia (biele)

Môžte sa tešiť s objavovania
i ďalších miest a gurmánskych
rajov tohto kraja!

1. Deň - Florencia
10:00 Stretnutie na “ Námestie Piazza della Repubblica” –
Bapristérium Sv. Jána – Duomo Santa Maria del Fiore –
Medicejské kaplnky (externe) – Gastronomická časť 1:
najlepšia BIO zmrzlina mesta - miestne trhovisko a ochutnávky
miestnych salám, šuniek a hľúzoviek- pekárnička s keksíkmi
“Cantuccini”- Katedrála Santa Maria del Fiore – Historická
lekáreň – Piazza della Signoria – Uffizi – Ponte Vecchio –
Palazzo

Pitti

(externe)

lampredotto(držky-miestna

-

Gastronomická

špecialita),

plnené

časť

2:

panini,

florentínsky stejk (večera)
2. Deň – Siena, San Gimignano a vinárska
usadlosť v Chianti
9:00 Odchod z usadlosti (hotela)

program – odchod na hotel

Doprava
Autobusová doprava z Haliče do Florencie a späť. Odchod
20.5.2018 o 6:00 z Haliče (námestie) /nedeľa/Príchod
21:30 Hotel.
Naspäť: 26.5 o 17:00 odchod z Chianciana smer Halič.
Predpokladaný príchod do Haliče 8:00 ráno.

3. Deň – Cesta chutí

Nástupné miesta: Halič (6:00) a Bratislava (10:00).

10:00 Prehliadka Sieny so sprievodcom – čas na voľný
program – Chianti – 13:30 Obed a degustácia vo vinárskej
haciende - Prehliadka San Gimignana so sprievodcom – voľný

9:00 Odchod z usadlosti (hotela) - turistická expedícia
v malebnej prírodnej oblasti spojená s gastronomickými
zastávkami po okolí a degustáciou vín a výhiadkovými
miestami na veľmi zaujímavých miestach.
4. Deň – Šikmá veža v Pise a obed v štýle „Slnko
seno..a morské špeciality.
9:00 Odchod z usadlosti (hotela) - 10:00 prehliadka námestia
„Piazza dei Mirracoli“(Šikmá veža)- voľný program – presun
k morskému pobrežiu, obed na báze čerstvých rýb, plodov
mora a iných špecialít - Odchod smer hotel
5. Deň – Pienza a Montepulciano
9:00 Odchod z usadlosti (hotela)
10:30 Prehliadka Pienzy, mesta syrov – 12:00 obed v typickej

Ubytovanie
6 x prenocovanie v 2* a 3* hoteloch s raňajkami
(dvoj-lôžkové postele)
Penzia
▪ 1 x uvítací obed v prvý deň (dva chody: typické
špecialitky antickej florentínskej kuchyne, vínko Chianti
a krémové tiramisu)
▪ 1 x degustačný obed v druhý deň vo vínnej haciende
(dva chody) +4 druhy vín
▪ 1 x ochutnávka produktov na zámku v tretí deň
(vína, topingy, olivový olej)
▪ 1 večera v hoteli v piaty deň
Ostatné obedy a večere si účastníci hradia extra. Počas
exkurzií budete oboznámení s rôznymi možnosťami
stravovania. Odporúčame vyskúšať miestne toskánske
špeciality z lokálnych osterií. V Toskánsku sa na chťovkách
neoplatí šetriť.

toskánskej trattorii v Montepulciane (ochutnávka miestnych
špecialín a vína „Nobile di Montepulciano“ prehliadka
podzemného mesta a námesia Piazza Grande – Odchod na
hotel.
6. Deň – Kúpele Chianciano
9:00 Odchod z hotela – Voľný relax deň v kúpeľoch

Program
Sprievodca a staničky
Poistenie
V cene (treba komunikovať ak bude prítomný dôchodca)
Extra po príchode: mestská daň 3€/os/noc
Cenník:
Haličan: 540€
Nehaličan: 590€
ČSOB Bank: 560€
Informácie o voľných dátumoch:
info@tuscanyby1class.com
www.tuscanyby1class.com

