
7 DENNÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD K VÝROČIU ZEPTER

ZA KRÁSAMI TALIANSKA
Spoznajte najväcšie a najkrajšie talianske jazero Lago di Garda 
a zažite exkluzívny výlet do Milána spojený s návštevou továrne 
a múzea Zepter. Užite si La Dolce Vita - sladký taliansky život, 
vrátane dobrého jedla, pitia a degustácie vín.

„Cestovanie je život.“ 
— Hans Christian Andersen

moderné diaľkové autobusy • 3*** hotely s raňajkami

BEZKONKURENČNÁ CENA: 499 €  299 €
Cena za osobu v dvojlôžkovej izbe po uplatnení voucheru.

— Hans Christian Andersen

7 dní v Taliansku • exkluzívny program
moderné diaľkové autobusy • 3*** hotely s raňajkami

Lago di Garda
Miláno

Sirmione

Verona

Limone sul Garda

Múzeum Zepter



7 DENNÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

ZA KRÁSAMI TALIANSKA

Fotogra� e sú ilustračné

Cestovná kancelária CICALA
CICALA agenzia viaggi
Na Dolinách 26/109
147 00 Praha 4
www.cicala.cz

www.zepter.sk

• 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

voucher SK 5ks.indd   2

11/7/19   10:59 AM

DOPRAVA: moderné klimatizované diaľkové autobusy
HOTELY: 3*** v oblasti Milána a jazera Lago di Garda
TERMÍNY: apríl 2020 

5 ďalších poukazov á 200 € 
pre vašu rodinu, kamarátov, priateľov.

Cestujte všetci spoločne!
Vďaka Club Live 100 ušetríte vy 

aj vaši priatelia až 1 200 €.

PROGRAM MILÁNO - LAGO DI GARDA - VERONA - SIRMIONE

1. deň
Odchod moderným diaľkovým autobusom 
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, 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.

 

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 
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. 

Čaká na vás aj plavba loďou do mesta 
Limone sul Garda. Toto pôvodne rybárske 
mestečko je známe predovšetkým vďaka 
pestovaniu citrónov, ktoré tu voľne rastú 
a  prenikavo voňajú. 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 patrí medzi 
najkrajšie mestá celej oblasti – romantika 
na brehu jazera. Toto historické mesto sa 
pýši stredovekým hradom Rocca Scaligera 
z 13. st., ktorý je bránou do mesta. Nikto sa 
nevyhne prechodu kamennou hradbou, za 
ktorou sa rozlejú farebné dláždené uličky 
ozdobené kvetmi a malými obchodíkmi.

 

7. deň

Po raňajkách odjazd na Slovensko.

Múzeum Zepter


