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7 DENNÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD K VÝROČIU ZEPTER

ZA KRÁSAMI TALIANSKA

„Jediná cesta, ktorú budete ľutovat, je tá, ktorú nepodniknete.“
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Limone sul Garda
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Múzeum ZepterMúzeum Zepter

„Jediná cesta, ktorú budete ľutovat, je tá, ktorú nepodniknete.“

Cestujte všetci spoločne!
Vďaka Club Live 100 ušetríte vy aj vaši priatelia až 1 200 €.

• Spoznajte najväcšie a najkrajšie talianske jazero Lago di Garda. 

• Zažite exkluzívny výlet do Milána spojený s návštevou továrne a múzea Zepter.

• Užite si La Dolce Vita – sladký taliansky život, vr. dobrého jedla, pitia a degustácie vín.

200 € 
OSOBNÝ POUKAZ

NA 7 DENNÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

ZA KRÁSAMI TALIANSKA
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7 DENNÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD
Fotogra� e sú ilustračné

PROGRAM MILÁNO - LAGO DI GARDA - VERONA - SIRMIONE

1. deň
Odchod moderným diaľkovým auto-
busom vo večerných hodinách smer 
Taliansko.
 
2. deň
Príchod do oblasti Milána, ubytovanie 
v 3*** hoteli, kde budete pozvaní 
na Welcome drink a oboznámení 
s programom zájazdu. 
 
3. deň
Návšteva továrne a novootvoreného 
múzea Zepter, predstavenie noviniek 
spoločnosti Zepter a pozvanie na pravý 
taliansky obed.
Potom sa vypravíme do Milána. Druhé 
najväčšie talianske mesto, hlavné mesto 
oblasti Lombardie a provincie. Centrum 
obchodu a módy, sídlo opery La Scala 
(Teatro alla Scala), futbalových klubov 
AC a Inter Miláno. Mesto s veľkou 
gotickou katedrálou a radom ďalších 
pamiatok. 
V podvečer príchod a ubytovanie v 3*** 
hoteli v okolí Lago di Garda.
Gardské jazero s  dĺžkou 52 km je 
najväčším a  najkrajším jazerom 
Talianska, ktoré sa nachádza na severe 
krajiny medzi Alpami a Pádskou nížinou. 
Pýši sa azúrovo modrým zafarbením 
vody, je obklopené nespočetnými 
idylickými rybárskymi dedinkami, ktoré 
jazero zdobia ako perlový náhrdelník. 
Jazero bolo vytvorené po poslednej 
dobe ľadovej Etschským ľadovcom, 
ktorého stopy sa ešte dnes veľmi 
výrazne zachovali. Severná úzka 
a dlhá časť jazera pripomína � ord, ktorý 
obklopujú až 2000 m vysoké chrbty. Juž-
ná širšia časť je tvorená morénovými 
zvyškami. Jazero má rozlohu 369,98 km².
Je dlhé 51,6 km a široké 17,2 km. 
Dĺžka jeho brehu je 158,4 km. Priemernú 

hĺbku má 136 m a maximálnu hĺbku 
346 m. Leží v nadmorskej výške 
65 m. Okolo jazera rastú stromy 
charakteristické pre Stredozemie, ako 
cyprusy, cédre, olivovníky a riedko sa 
objavujú tiež palmy. V prakticky celom 
okolí Lago di Garda sú pestované 
rozdielne plodiny, na severe sú vinice na 
východe a juhu olivy a citróny.
 
4. deň
Po raňajkách máte možnosť návštevy 
mesta lásky Verony, ktorého staré 
centrum je zapísané na zozname 
svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Mesto je známe nielen vďaka 
dráme Rómeo a Júlia, je preslávené 
hlavne svojou krásou a kultúrou. 
Po prehliadke mesta, na spiatočnej 
ceste, bude nasledovať popoludňajšia 
degustácia vína a  lokálnych produk-
tov v Agro Turismo. 
Služba na želanie.
 
5. deň
Po raňajkách vám ponúkneme výlet do 
mestečka Riva del Garda obklopeného 
týčiacimi sa skalnatými stenami, ktoré 
leží na severnom brehu Gardského 
jazera, 65 m nad hladinou mora. Pri 
meste sú vinice a  olivové háje. Oblasť 
leží vo Východných Alpách, respektíve 
v Južných vápencových Alpách, ktorých 
najvyšším vrcholom je Ortles - 3 905 m. 
Nachádza sa v skupine Brešských Álp 
a Gardských hôr, kde sú najvyššími 
horami Monte Cadria - 2 254 m a Monte 
Baldo - 2 218 m.
Priamo nad mestom, západne, je 
najvyšším vrcholom Monte Rocchetta 
- 1 575 m. Historická časť mesta Riva del 
Garda má stredoveký ráz s pôvodnými 
ulicami a námestiami, z ktorých niektoré 
majú domy s arkádami. V  strede 
mesta je námestie Piazza 3 Novembre. 

V opevnení sa nachádza mestské 
múzeum Museo Civico so zbierkami 
o histórii mesta a oblasti.
Čaká na vás aj plavba loďou do mesta 
Limone sul Garda. V rokoch 1863-
1905 názov znel Limone San Giovanni. 
Toto pôvodne rybárske mestečko bolo 
prístupné iba z jazera alebo horskými 
cestami, cesta do mesta Riva del Garda 
bola postavená až v roku 1932. Dnes 
je však Limone jedným z najznámejších 
turistických letovísk v oblasti Gardského 
jazera. Vyrába sa tu známy Limoncelo 
liquer. Služba na želanie.
 
6. deň
Celodenný výlet do južnej časti jazera 
Lago di Garda je ďalšou z  možných 
destinácií pripravených pre vás – 
konkrétne historické mesto Sirmione, 
ktoré svojou autentickosťou ponúka 
návrat do obdobia stredoveku. 
Mestečko Sirmione patrí medzi 
najkrajšie mestá celej oblasti – 
romantika na brehu jazera. Dominantou 
mestečka je stredoveký hrad Rocca 
Scaligera. Pochádza z trinásteho 
storočia a tvorí pomyselnú bránu či 
vstup do mestečka. Patrí medzi najviac 
fotografované pamiatky na svete a je 
jedným z najlepšie zachovaných hradov 
v Taliansku. Pohľad na kedysi takmer 
nedobytný hrad si môžete vychutnať 
aj priamo z reštaurácií či kaviarní na 
námestí. Uličky mestečka sa vyznačujú 
typickou talianskou atmosférou. Sú 
kombináciou romantiky, talianskeho 
vidieka a výhľadom na nádherné 
jazero a hory.
 
7. deň
Po raňajkách nás čaká odjazd na 
Slovensko, kde celý zájazd končí.

Hotely:

• 1 noc v dvojlôžkovej izbe s raňajkami 
formou bufetu v 3 *** hoteloch 
v oblasti Miláno

• 4 noci v dvojlôžkovej izbe s raňajkami 
formou bufetu v 3 *** hoteloch
v oblasti Lago di Garda

Termíny: 

• apríl 2020 / na každý termín min. 40 osôb

Cena:

• bez využitia poukazu 499 €
• pri uplatnení poukazu 299 €

Cena zájazdu zahŕňa:

• cesta moderným diaľkovým autobusom 
renomovanej spoločnosti

• služby delegáta v českom jazyku
• 5x noc v dvojlôžkových izbách v 3 *** 

hoteloch v oblasti Miláno a Lago di Garda
• 5x raňajky formou bufetu
• návšteva múzea a továrne Zepter 

s predstavením noviniek
• pravý taliansky obed
• návšteva Milána
• poistenie cestovnej kancelárie

Služby na želanie s možnosťou
objednania na mieste*:

• Verona – návšteva mesta s ochutnávkou 
farmárskych produktov Agro Turismo

• Lago di Garda - plavba loďou s prehliadkou 
mesta Riva del Garda a Limone sul Garda

• Výlet Sirmione

Cena zájazdu nezahŕňa:

• trojchodové večere (možnosť priobjednať 
na mieste)

• služby na želanie
• turistická taxa ** (11 € za celý zájazd)

• príplatok za ubytovanie v 1 lôžkovej izbe 
(16 € za noc / 80 € za celý zájazd)

• príplatok za využitie iného nástupného 
a výstupného miesta než je Bratislava
(Banská Bystrica 26 €, Košice 51 €)
Pozn.: min. počet osôb z BB a KE je 40 os./
autobus

*min. počet prihlásených osôb pre uskutočnenie akcie je 20, viac 
informácií u delegáta zájazdu

** čiastky splatné pri príchode do Talianska
Pozn.: Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu programu 
zájazdu.

ZA KRÁSAMI TALIANSKA

Cestovná kancelária CICALA
CICALA agenzia viaggi 
Na Dolinách 26/109 
147 00 Praha 4  

tel.: +420 241 434 444
fax: +420 241 434 350
e-mail: info@cicala.cz
www.cicala.cz   www.zepter.sk

IČ: 16067151
DIČ: CZ6710200541
Firma je zapísaná v obchodnom registri 
vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel 
A, vložka 262.

ODPORÚČATEĽ:

číslo meno podpis


