
Montepulciano

„Alespoň jednou za rok navštiv místo, kde jsi nikdy předtím nebyl.“ 
Dalajláma 14. dalajláma, tibetský duchovní vůdce 1935

Cestujte všichni společně!
Díky Club Live 100 ušetříte vy i vaši přátelé.

Lago Maggiore

Siena
Asissi

Chianciano Terme
Florencie

Muzeum Zepter

7 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD K VÝROČÍ ZEPTER 

 ZA KRÁSAMI TOSKÁNSKA

2 osoby 
ve dvoulůžkovém pokoji

14 999 Kč
NA 7 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

ZA krÁsAmi TOskÁNskA

Slevu lze uplatnit pouze v případě zakoupení zájezdu pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji.



1. den: V pozdních večerních hodinách odjezd moderním 
dálkovým autobusem z okolí místa vašeho bydliště směr Itálie.

2. den: Oblast Lago Maggiore - V odpoledních hodinách 
příjezd do oblasti jezera Lago Maggiore/Miláno, ubytování v 3*** 
hotelu, kde budete pozváni na welcome drink a seznámeni s 
programem zájezdu. Návštěva města Miláno.

3. den: Miláno - Návštěva továrny a nově otevřeného muzea 
Zepter, představení novinek společnosti Zepter a pozvání na 
pravý italský oběd. 

Chianciano Terme - V odpoledních hodinách přesun do 
Chianciano Terme, ubytování ve 4**** hotelu.

Chinciano Terme svým významem spadají do světově 
uznávaného trojlístku toskánských termálních lázní, který 
tvoří společně s Bagni di Lucca a Bagni di Casciana. Chianciano 
Terme jsou termální lázně, které leží na jihovýchodě regionu 
Toskánska. Kromě léčebných kúr a termálního koupaliště zde 
naleznete i wellness-centrum a thalassoterapii. Starší středověká 
část oplývá množstvím kulturních památek. 

Montepulciano - ochutnávka místních vín.

Montepulciano je romantické městečko na jihu Toskánska. Do 
značné míry si zachovalo svoji středověkou tvář, což jistě ocení 
každý, kdo má blízko k historii. Město nicméně není proslulé 
pouze svou historíí, ale také jako známý producent vepřového, 
sýrů, medu a především vína. Vino Nobile di Montepulciano je 
odborníky považováno za to nejlepší, co Itálie nabízí.

4. den: Florencie a Arezzo - Celodenní výlet do hlavního 
města Toskánska Florencie a do města Arezzo. (Služba na přání.)

Florencie je metropole italského Toskánska ležící na řece Arno. 
Ve středověku byla Florencie centrem významné městské republiky, 
která se za vlády rodu Medicejských přeměnila na toskánské 
vévodství (1531), které se později stalo velkovévodstvím (1569). V 
dobách republiky a především za Medicejských došlo k velkému 
kulturnímu rozkvětu města. 

V 15. století se Florencie stala kolébkou renesance a kulturním 
centrem severní Itálie.

Od roku  1982  je historické centrum Florencie zapsáno 
na seznamu světového dědictví UNESCO.

Arezzo  je italské město v oblasti Toskánska, hlavní 
město stejnojmenné provincie. Je jedním z nejbohatších měst 
Toskánska, mimo jiné zásluhou výroby zlatých šperků, které jsou 
exportovány do celé Evropy. Největším uměleckým pokladem 
města jsou fresky  v  bazilice sv. Františka z Assisi  od  Piera 
della Francesca.

5. den: Siena a Pienza - Celodenní výlet do hlavního města 
provincie Siena a do města Arezzo. (Služba na přání.)

Siena je známé především náměstí Piazza del Campo. Po 
obvodu tohoto náměstí každým rokem vede trasa tradičního 
dostihu, tzv. Palio. Siena je známá jako historické kulturní město 
s výborně zachovalým středověkým architektonickým dědictvím 
a Sienskou univerzitou, jednou z nejstarších univerzit světa.

Pienza - italské městečko nacházející se uprostřed přírody, kde 
žije asi 3 tisíce obyvatel, je známé svou výrobou sýrů, s nimiž 
se zde můžete setkat doslova na každém kroku. V 15. století byla 
vybudována jako modelové renesanční město, ale dnes je to 
takřka zapomenutá vesnička. Od roku 1996 je součástí kulturní 
sekce světového dědictví.

6. den: Assisi a Perugia - Celodenní okružní cesta Toskánskem  
s návštěvou měst Assisi a Perugia. (Služba na přání.)

Perugia - malebné historické město leží na výrazném vrchu 
uprostřed zelené krajiny. Je zde sídlo biskupství, dvou univerzit 
a dalších škol. 

Asissi je malebné historické městečko v regionu Umbrie ve 
střední Itálii, proslavené jako rodiště sv. Františka z Assisi.

7. den: Po snídani odjezd z Itálie domů do České republiky, 
kde celý váš poznávací zájezd končí.

7 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
Fotografie jsou ilustrativní

Hotely:

•	 ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní 
formu bufetu v 3* a 4* hotelu

Termíny: 

•	 duben / květen 2021 / na každý termín min. 40 osob

Cena:

•	 14 999 Kč / osoba

V ceně zájezdu je:

•	 cesta moderním dálkovým autobusem 

•	 odjezd z blízkého okolí místa bydliště

•	 1x noc ve dvoulůžkovém pokoji ve 3* hotelu

•	 4x noc ve dvoulůžkovém pokoji ve 4* hotelu

•	 5x snídaně formou bufetu

•	 služby českého delegáta

•	 seznámení s programem 

•	 výlet do Montepulciana včetně degustace vína

•	 návštěva města Miláno a welcome drink

•	 návštěva Zepter muzea spojená se slavnostním 
obědem

•	 pozvání na kávu a slavnostní přípitek

Služby na přání s možností 
objednání na místě*:

•	 Florencie a Arezzo - návštěva města 

•	 Siena a Pienza - návštěva města

•	 Celodenní okružní cesta toskánskem s návštěvou 
měst Assisi a Perugia.  

V ceně zájezdu není:

•	 tříchodové večeře (možnost přiobjednat na místě)

•	 služby na přání*

•	 turistická taxa (11 Euro za celý zájezd)

•	 příplatek za ubytování v 1 lůžkovém pokoji  
1 800 Kč / noc (9 000 Kč / 5 nocí) - částka splatná  
u CK Cicala

•	 příplatek za využití jiného nástupního a výstupního 
místa než je Praha (paušální cena 450 Kč,  
min. 20 účastníků z odjezdového místa) 

* min. počet přihlášených osob pro konání akce je 20, více informací  
u delegáta zájezdu

Pozn.: Organizátor si vyhrazuje právo na úpravu programu zájezdu.

 ZA KRÁSAMI TOSKÁNSKA
Fotografie jsou ilustrativní

Cestovní kancelář 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.cz

IČ: 16067151
DIČ: CZ6710200541
Firma je zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 
vložka 262.

DOPORUČITEL:
číslo jméno podpis


