
DO TALIANSKA
Aktívny týždeň určený len pre ženy! Chcete si oddýchnuť, spraviť niečo pre seba a byť v tej správnej 
ženskej spoločnosti ? Ak áno, tak tento pestrý program, k tomu dobré jedlo, krásne prostredie a vôňa a  
šmrnc Talianska sú  pre vás ako stvorené! Zoberte so sebou kamarátku, zbaľte kufre a naša „dámska 
jazda“ štartuje...

22.9. – piatok  ... vyrážame !
odchod z Bratislavy vo večerných hodinách, nočná jazda spojená s dobrou náladou cez Rakúsko 
a Taliansko. 

23.9. -  sobota ... pricestujeme, dáme si dobré cappucino, všetko naplánujeme a oboznámime sa 
s okolím !
Príchod na miesto ubytovania ráno, kde nás čakajú voňavé talianske raňajky. Kde budeme bývať? Pozrite 
sa ... a bude to celé len naše : https://www.youtube.com/watch?v=cLXP33AOb3Q. Popoludní si už 
oddýchnuté po ceste všetko naplánujeme a pôjdeme na prechádzku  do prímorského mesta FANO, kde sa 
nadýchame morského vzduchu. 

24.9. – nedeľa ... oddychujeme pri mori , bicyklujeme a nakupujeme!
popoludní transfer do mestečka Fano, možnosť kúpania sa v mori, bicyklový výlet po   pobreží, nákupy... 
večer návrat  

25.9.  – pondelok ... hor sa za poznávanín  a novými chuťami !
fakultatívny celodenný výlet do časti zvanej TALIANSKA  FLORIDA – San Benedetto del Tronto 
a ochutnávka olivového oleja a vína, návšteva pútnického mesta Loreto /cena výletu vrátane ochutnávok, 
obeda a večere 47,-€/osoba/ 

„Jedinečná časť Talianska sa pýši viac ako 8.000 palmami vysadenými nielen na promenáde, ale aj 
v záhradách, v centre a všade kde sa len obzriete. Prejdeme sa po promenáde, okúpeme sa a navštívime 
2 rodinné firmy: v prvej, nás pohostia dobrotami z olív v podobe olivového oleja, olivovej nátierky, olivovej 
marmelády a čokolády a množstva iných dobrôt, ktoré má pre vás rodina Albertini pripravené. V druhej 
rodine zase zdegustujeme výborné biologické vínko a pri dobrom jedle sa dozvieme nejeden recept na 
výborné talianske špeciality. Nakoniec sa zastavíme v známom pútnickom meste Loreto, ktoré je známe 
tým, že tu nájdete v bazilike 3 originálne steny rodného domčeka Panny Márie. Loreto má svoje spirituálne 
čaro, ktoré objavíte, až keď toto mestečko navštívite.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=cLXP33AOb3Q


 

26.9. – utorok ... a zase oddychujeme pri mori, bicyklujeme a vychutnávame si kľud!
popoludní transfer do Fano, možnosť kúpania sa v mori, bicyklový výlet po pobreží, nákupy... večer návrat

27.9. -  streda … návšteva jedného z najmenších štátov sveta ! 
fakultatívny celodenný výlet do miništátu San Marino a prímorského letoviska  Rimini. /cena výletu 40,-€ 
/osoba/ 

„Vedeli ste, že San Marino je najstarším štátom sveta? Viete prečo je skoro úplne nemožné si dnes kúpiť 
pozemok  na území tohto miništátu? Odpovede na tieto otázky a mnoštvo iných zaujímavostí o San Marine
sa dozviete pri prechádzke jeho uličkami s jedinečnou atmosférou a nádhernými výhľadmi. A nielen to. 
Vedeli ste, že v San Marine sa dobre nakupuje? Veď sa samé presvedčíte...ceny  sú totiž oveľa nižsie ako 
v Taliansku.

       

Rimini mnohí poznajú len ako letovisko s preplnenými plážami. My vám ukážeme jeho inú tvár ... je totiž  aj 
rodiskom svetoznámeho režiséra Federica Felliniho a zároveň mestom bohatej rímskej histórie o ktorej 
svedčia pamiatky, ktoré navštívime. „

28.9. - štvrtok  … hrnce, mäso, grilovačka !
popoludní poldenný fakultatívny výlet k rodinnej manufaktúre rôznych terakotových výrobkov, ochutnávka 
mäsových produktov u miestneho chovateľa.  /cena váletu 16,- €/osoba/

„Terakotové  hrnce a pekáče používajú ešte dnes mnohé talianske mamy na prípravu pokrmov pre svoju 
rodinu. To, že musia byť kvalitné…o tom niet pochýb. Spolu sa dozvieme tajomstvo ich výroby, správne 



spôsoby používania  a  možno si nejaký aj odnesieme domov – veď aj naše pečené husy a kačky najlepšie 
chutia práve z takéhoto pekáča. Zastavíme sa aj  u miestneho chovateľa a výrobcu mäsových produktov 
ako prosciutto, salámy, klobásy , ktoré nielen ochutnáme, ale aj nakúpime na  večernú  spoločnú 
grilovačku“

       

29.sep.  piatok … záverečný oddych, nákup darčekov a večerná rozlúčka pri vínku!
dopoludnia možnosť kúpania sa v mori, bicyklový výlet po pobreží, nákupy... 
Popoludní fakultatívny výlet na rodinnú farmu, kde sa vyrába víno, olivový olej a cestoviny. Prehliadka 
farmy a ochutnávka organických produktov s možnosťou nákupu. /cena výletu 15,- €/osoba/

30.sep. sobota … návrat domov je za dverami ! 

Arrivederci  Italia !  Po raňajkách odchod domov, príchod do Bratislavy krásne oddýchnuté večer.

Cena: 425,- €/os. v 6- miestnom apartmáne

 485,- €  /os. v 2-miestnom apartmáne

 Zahŕňa:

 Autobusová doprava z Bratislavy na miesto a späť 

 Raňajky po príchode 

 3x autobusový výlet k moru

 Ubytovanie v apartmáne s raňajkami

 Sprievodkyňa počas pobytu

 Aktivity v areáli – bazén, jacuzzi, bicykle, gril, (príp. tvárová gymnastika, joga, vizážistka - na tom 
ešte pracujeme)

 Poistenie CK

Nezahŕňa: 

 Fakultatívne výlety

 Prenájom bicyklov pri mori



 Stravu okrem raňajok – možná vlastná príprava v apartmáne, v reštaurácii (od cca 10€/jedlo), resp. 
spoločná príprava na grile

 Komplexné cestovné poistenie

Nevyužité lôžko v apartmáne +100 €/pobyt/lôžko 


