
Talianske alpské jazerá
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v  ranných hodinách, cesta 
cez Rakúsko do Talianska, popoludní prehliadka mesta 
Trento, tretieho najväčšieho alpského mesta známeho 
z  histórie ako dejisko Tridentského koncilu v  16. storočí. 
Návšteva najvýznamnejších pamiatok, ako hrad a  pri-
ľahlé záhrady Castello del Buonconsiglio, Orlia veža, ka-
tedrála sv. Vigília, Neptúnova fontána na námestí Piazza 
del Duomo, prechádzka ulicou Via Belenzani s  domami 
so zdobenou   maľovanou fasádou, kostolík Santa Maria 
Maggiore, námestie Piazza Cesare Batisti s  pozostatkami 
antickej rímskej architektúry, večer ubytovanie a nocľah.

2. deň – raňajky, odchod do mestečka Riva del Garda na 
brehu jazera, prehliadka mesta a  pláže, presun na hrad 
Malcesine s  nádherným výhľadom na Lago di Garda, 
ktoré je najväčším jazerom v  Taliansku. Prehliadka hra-
du, cesta po brehu jazera do mestečka Cisano do múzea 

olivového oleja, možnosť nákupov. Presun do vínnej oblasti 
Valpolicella, odkiaľ pochádzajú najlepšie odrody benát-
skeho regiónu, ochutnávka miestnych vín, cesta okolo 
Lago di Garda, príchod do hotela a nocľah.

3. deň – raňajky, odchod do mesta Bergamo, druhého 
najnavštevovanejšieho v  regióne Lombardia. Prehliadka 
námestia Piazza Vecchia, návšteva baziliky Santa Maria 
Maggiore a kaplnky Colleoni, unikátna osemuholníková sa-
mostatne stojaca budova krstiteľnice Battisero di Bergamo, 
Contariniho fontána zdobená sfingami, levmi a hadmi, žia-
rivo biela mramorová brána Porta San Giacomo s priľahlým 
viaduktom. Presun do mestečka Como na brehu Lago 
Como, ktoré bolo miestom natáčania filmov ako Grand 
Hotel, Hviezdne vojny, Dannyho dvanástka, či Casino 
Royale, prehliadka katedrály Panny Márie, múzeum talian-
skeho národného hrdinu Giuseppe Garibalidho v bývalom 

mestskom paláci, bazilika Sant‘ Abbondio. Fakultatívne 
pozemná lanovka na kopec Brunate alebo plavba loďou na 
ostrovček Bellagio, ubytovanie a nocľah.

4. deň – raňajky, presun do mestečka Stresa na Lago 
Maggiore, kde istý čas žil Ernest Hemingway a  napísal 
tu dielo Zbohom zbraniam. Plavba loďou po jazere na 
Borromejské ostrovčeky a  prehliadka najväčších atrak-
tivít, možnosť kúpania v  jazere, vo večerných hodinách 
odchod na Slovensko.

5. deň – cesta cez Rakúsko a príchod na Slovensko v dopo-
ludňajších hodinách.

Termíny 
5 dní/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za  osobu 
na prístelke

01.06. - 05.06. 375 365
19.07. - 23.07. 375 365

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. 
Povinné príplatky: palivový príplatok 5 EUR, pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné 
poistenie (vrátane poistenia COVID) KOMFORT 3,70 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 4,70 EUR/os./deň, orientačná cena vstupov 80 EUR/os. (platba 
na mieste). Ostatné doplatky: miestenka 10 EUR/os., príplatok za dvojsedadlo 135 EUR, 1-lôžková izba 135 EUR/3 noci. Nástupné miesta: BA – bez 
príplatku, NR, TT - 10 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 15 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 20 EUR, BB, ZV, PB, ZA - 25 EUR. 
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https://www.turancar.sk/cestovna-kancelaria/poznavacie-zajazdy/taliansko/severne-taliansko/talianske-alpske-jazera

