7 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD K VÝROČÍ ZEPTER

ITÁLIE•MONAKO•FRANCIE
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7 denní zájezd • exkluzivní program
moderní dálkové autobusy • 3*** hotel se snídaní

BEZKONKURENČNÍ CENA: 11 999 Kč 7 999 Kč
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji po uplatnění voucheru.

Muzeum Zep

7 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

ITÁLIE•MONAKO•FRANCIE
Fotografie jsou ilustrativní

1. den:
V pozdních večerních hodinách odjezd moderním dálkovým
autobusem z okolí místa vašeho bydliště směr Itálie.
2. den:
Itálie, oblast Milána - V dopoledních hodinách příjezd do
oblasti Milána, ubytování v 3*** hotelu, kde budete pozváni na welcome
drink a seznámeni s programem zájezdu.
3. den:
Itálie, Miláno - Návštěva továrny a nově otevřeného muzea
Zepter, představení novinek společnosti Zepter a pozvání na pravý
italský oběd.
Itálie, Riviera di Ponente - V odpoledních hodinách přesun na italskou
květinovou riviéru, ubytování ve 3*** hotelu.
Riviera di Ponente je západní část Italské riviéry v Ligurii v Itálii. Tvoří
ji obloukovitý pás pobřeží podél Ligurského moře mezi Janovem
a městem Ventimiglia u hranic s Francií. Délka Riviery di Ponente je okolo
170 km. Oblast západně od Alassia k Francii bývá podle zdejšího
pěstování květin také označována jako Riviera dei Fiori.
4. den:
Monako, Monte Carlo - Celodenní výlet do nejznámější
části městského státu. (V ceně zájezdu.)
Monte Carlo (neboli Karlova hora) je jednou ze čtyř částí Monackého
knížectví. Je patrně nejznámější a nejmodernější součástí tohoto
městského státu. Úřední jazyky jsou francouzština a italština, žije zde
15 200 obyvatel. V roce 1848 přišlo Monacké knížectví o 95 % svého
území. Monako se ocitlo v těžké hospodářské situaci, jelikož z těchto
dvou měst plynul do té doby největší finanční příjem, a to z pěstování
a prodeje citronů, pomerančů a oliv. Kníže Karel III. se rozhodl propad
v hospodářství vyrovnat a prosperitu zajistit zřízením lázeňského
komplexu a provozováním hazardních her na území Monaka
Francie, Cannes - Pro zájemce je možné návštěvu Monaka
zkombinovat s výletem do města proslulého filmovým festivalem

a celebritami - Cannes s možností ochutnávky místních pochoutek.
(Služba na přání.)
Cannes je město na jihu Francie. Historické jádro na hoře Le Suquet
je velice skromné, ale od druhé poloviny 19. století se původně
rybářský přístav s 4500 obyvateli změnil na moderní lázně lemujícími
promenádu La Croisette. Od roku 1946 v květnu je zde každoročně ve
Festivalovém paláci pořádán mezinárodní filmový festival.
5. den:
Itálie, Ligurie a Janov - Dopoledne přesun přes Ligurské
pobřeží do hlavního města oblasti Ligurie a provincie Genova - Janova,
po návštěvě města následuje degustace místních vín. (Služba na přání.)
Ligurie leží na severozápadě Itálie, je třetím nejmenším italským krajem.
Leží u Ligurského moře. Od 19. st. je Ligurie cílem turistů, kteří se
zaměřují na známou oblast Italské riviéry.
Genova (Janov) - italské město, které v minulosti bylo významným
přístavem ve Středozemním moři a hlavním městem mocné a bohaté
Janovské republiky. I dnes je nejdůležitějším italským přístavem,
jedním z největších ve Středozemním moři a v Evropě.
6. den:
Itálie, Portofino - Celodenní výlet do nejkrásnějšího
přístavu ve Středomoří - Portofina, po návštěvě města následuje
degustace oblastních vín. (Služba na přání.)
Portofino je malá rybářská vesnice s 500 obyvateli ležící na
poloostrově vystupujícím z pobřeží di Levante cca 35 km na
jihovýchod od Janova.
7. den:
Po snídani odjezd z Itálie domů do České republiky, kde celý
váš poznávací zájezd končí.
Poznámka: Organizátor si vyhrazuje právo na úpravu programu zájezdu.

DOPRAVA: moderní klimatizované dálkové autobusy
HOTELY: 3*** v oblasti Lago Maggiore a Riviera di Ponente
TERMÍNY: březen 2020
5 dalších voucherů á 4 000 Kč
pro vaši rodinu, kamarády, přátele.
Cestujte všichni společně!
Díky Club Live 100 ušetříte vy
i vaši přátelé až 24 000 Kč.

www.zepter.cz
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Cestovní kancelář CICALA
CICALA agenzia viaggi
Na Dolinách 26/109
147 00 Praha 4
www.cicala.cz

