Poznávací zájezdy » Itálie
Lago di Como | Certosa di Pavia | Quadrilatero D’Oro

Miláno

Termín | libovolný

Navštivte s námi druhé největší italské město, hlavní město
oblasti Lombardie a provincie Milano. Je slavné jako město
obchodu, bank a módy s mnoha stavebními a historickými
zajímavostmi. Sídlí zde i proslulá opera La Scala a fotbalové
kluby AC a Inter Milán.

» Program zájezdu
1. den

Odjezd ve večerních hodinách.

2. den

V ranních hodinách zastavíme pod vrcholy zasněžených
Rétských Alp u jezera Lago di Como, které je nejpozoruhodnějším
lombardským jezerem. Následuje odjezd do města umění,
designu a světové módy, Milána, hlavního města oblasti
Lombardie. Prohlídka Piazza Duomo se slavnou milánskou
gotickou katedrálou Duomo, stylová obchodní pasáž Galleria
Vittorio Emanuele II. aj., individuální volno a odjezd na ubytování.
Fakultativně představení na pravděpodobně nejslavnější operní
scéně světa, v legendární La Scale. Fakultativně návštěva
špičkového operního představení v podání světových mistrů –
aktuální program představení na vyžádání. Návrat na hotel.

3. den

Ráno prohlídka pozoruhodného kartuziánského kláštera Certosa
di Pavia, jedna z nejimpozantnějších staveb celé severní Itálie.
Zbytek dne budeme věnovat městu Milán. Shlédneme slavnou
nástěnnou malbu od Leonarda da Vinciho „Poslední večeře
páně“ - Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Navštívíme Castello
Sforzesco – původně pevnost Viscontiů, rozlehlý zámek s řadou
nádvoří, arkádový dvůr Cortile della Rocchetta. Milánskou tržnici
Peck. Návrat na hotel.

4. den

Ráno Zlatý čtyřúhelník Quadrilatero D’Oro. Obchody a butiky
všech proslulých módních návrhářů. Individuální volno k
procházkám a nákupům, odpoledne odjezd. Předpokládaný
příjezd do ČR v pozdních večerních hodinách. Příp. lehce po
půlnoci v den následující.

» Cena zahrnuje
»
»
»
»
»
»

autobusovou dopravu
2x ubytování v hotelu ve 2/ nebo 3/lůžkových pokojích s vlastním
sociáním zařízením
2x snídaně
služby odborného průvodce CK
pojištění proti úpadku CK

» Cena nezahrnuje

» vstupné do památek a objektů (doporučujeme cca 40 €/osoba)
» ostatní služby nezahrnuté v „Cena zahrnuje“
» zahraniční zdravotní pojištění

