Florencia, Siena, Rím
08.10. - 14.10.2020
Dovolenka sa takmer vždy spája s
príjemnou klímou, jedlom a zaujímavými
miestami. Tento zájazd má všetko. Tie
najlepšie reštaurácie pre znalcov, kultúru a
pamiatky, ktoré dodnes dokážu pohnúť
každým, úžasné víno, ktoré nechcete
pustiť z ruky a umenie, ktoré nik nedokáže
napodobniť. Zájazd pre ľudí, ktorí majú
vkus a vôľu dozvedieť sa viac.

ITINERÁR

1

Gigantická socha Dávida
FLORENCIA

Pristaneme v údolí rieky Arno. Sadneme si v Relais na macchiato s domácou čokoládou a s fľaštičkou
ružového Taittingera budeme pozorovať najväčšiu výstavu sôch pod holým nebom v Európe. Tu na
Piazza Signoria upálili dominikánskeho mnícha Savonarolu (predtým ho humánne obesili) a tu stál
vyše tristo rokov originál Dávida. Teraz tu stojí kópia a na originál sa stoja mnohohodinové rady. My
čakať nebudeme, máme totiž objednaný vstup. Vyše päťmetrový gigant je dokonalý, každý sval a
každá žila je na svojom mieste, Michelangelo bol génius! Toskánsko – to je najlepšie jedlo Talianska.
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Kde žil Galileo Galilei a kde sa dorába najlepšie chianti?
SIENA

Aj keď ste boli v Siene desaťkrát, povedzte, navštívili ste niekedy centrum Contrady? Každá zo 17
štvrtí je iná. Tu si porozprávame o konských bláznivých pretekoch Palio, kde je jedno, či jazdec padne z
koňa, lebo vyhráva nie jazdec, ale kôň. Ten, kto vyhrá, vypláca peniaze tým, čo prehrali, no oslavuje
najmenej tri mesiace. Je to obrovská pocta. Dáme si cafe na Piazza del Campo a potom interiér
pruhovanej bielo-čiernej katedrály, na ktorom sa pracovalo vyše 600 rokov – interiérom Siena s
prehľadom víťazí nad Florenciou. Dóm svätej Kataríny. Opátstvo z 11. storočia v srdci prírody. Mnoho
rokov tu pobýval Galileo Galilei, ktorý mníchov vyučoval matematiku. Nikto nepochybuje, že najlepšie
Chianti Classico pochádza z týchto viníc.
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Galéria Uffizi a poklady Florencie
FLORENCIA

Pešia prehliadka Florencie a čas na vychutnávanie si mesta. Bronzové dvere do raja od Lorenza
Ghibertiho sú nielen vstupom do Krstiteľnice, ale raným vstupom do renesancie. Prehliadka symbolu
mesta, slávnej katedrály s nádhernou Brunelleschiho kupolou zvonku aj zvnútra. Campanila od
geniálneho trpaslíka Giotta. Individuálne prechádzky, alebo máme pre Vás fakultatívny návrh. Viete o
tom, že sa dá z galérie Uffizi prejsť na druhú stranu rieky až k Palazzo Pitti tak, aby Vás nikto nevidel
a Vy ste videli všetkých? Áno, šípite správne, že takto, tajnou chodbou chodila rodina Medici. A teraz
Vás tadiaľ prevedieme my. Chodbu navrhol architekt Vasari, ktorý je pokladaný za prvého
kunsthistorika na svete, napísal životopisy slávnych umelcov Florencie a bol to on, kto prvý raz vyslovil
termín – renesancia.
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Po stopách Etruskov
FLORENCIA-ORVIETO-RÍM

Prenajatou dopravou krížom cez Umbriu do mesta uloženého na vrchole tufovej skaly, ktoré založili
Etruskovia. ORVIETO pred 2 300 rokmi dobyli Rimania a v polovici 13. storočia tu päť rokov učil Tomáš
Akvinský. Prehliadka vraj najkrajšieho gotického chrámu Talianska, Duomo, katedrála zasvätená
Panne Márii s freskami od Fra Angelica, ktoré sú bezmála o sto rokov staršie než tie Michelangelove.
Príchod do večného mesta.
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Večný Rím
RÍM

Pozrite si Wylerov geniálny film Prázdniny v Ríme a poďte Do Ríma s láskou, ako to tvrdí Woody Allen.
Urobte si chuť na to, čo vás tu čaká. Začíname pri aréne rímskych gladiátorov. Koloseum - jediná
európska stavba, ktorá sa dostala medzi sedem novodobých divov sveta. Konštantínov oblúk a božské
Forum Romanum, kde sa zasnívame do predstáv, ako Rím rozkvital pred príchodom kresťanstva.
Megalomanský pamätník prvého kráľa zjednoteného Talianska Viktora Emanuela II. Pozrieme si Dunaj
na barokovej Piaza Navona a budeme obdivovať dokonalosť Pantheónu, chrámu pohanských
rímskych bohov, ktorý si osvojili kresťania. Hrobky geniálneho Rafaela a prvých dvoch talianských
kráľov. Najkrajšia fontána sveta - Di Trévi a najluxusnejšou ulicou Ríma Via Condotti k Španielským
schodom. Prečo si na schody nemôžete sadnúť? Námestie Piazza del Popolo s egyptským obeliskom a
ak ešte vládzete, aj krásny zelený park Villa Borghese.
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Sixtínska kaplnka svätého Vatikánu
VATIKÁN

Na raňajky najlepšie cappuccino (pozor, v Taliansku si popoludní mlieko do kávy nedávajte!) a ideme
na to. VATIKÁN: Najväčšia bazilika sveta San Pietro vo Vatikáne. Ukážeme si, ktoré časti katedrály
postavil Michelangelo a ktoré Bernini. Pohladkáme pre šťastie nohu svätého Petra a zastavíme sa pri
hrobke Jána Pavla II, ktorý bol v roku 2014 vyhlásený za svätého ako prvý slovanský papež v histórii.
Odfotografujeme švajčiarsku stráž, ktorej oblečenie navrhol módny návrhár Michelangelo. Okolo
egyptského obelisku a Anjelského hradu – Hadriánovo mauzóleum prekročíme rieku Tiber. Večer
námestie Campo de' Fiori s množstvom reštaurácií alebo trendy štvrť Trastevere s najlepším nočným
životom v Ríme. V prípade záujmu o rozlúčkovú večeru v nádhernej trojhviezdičkovej michelinovskej
reštaurácii La Pergola nás, prosím, kontaktujte.
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Posledné limoncello a odlet
RÍM-DOMOV

Transfer na letisko a odlet domov.

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku v economy class
ubytovanie 6 x v 3* hoteloch v izbách pre dve osoby
raňajky
prenajatú dopravu
BUBO sprievodcu
najlepšie poistenie proti insolventnosti
asistenčné služby BUBO
prehliadku Florencie a Ríma
rezervácie a poradenstvo pri výbere michelinovských reštaurácií

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, inú stravu, vreckové, vstupné do pamiatok a atrakcií,
batožinu prepravovanú v batožinovom priestore lietadla

POZNÁMKA
Zdravotné odporúčania: Nie je povinné žiadne očkovanie. Každému
odporúčame, aby sa pred cestou informoval o aktuálnej situácii u svojho lekára.
BUBO nie je zdravotníckym zariadením.
Naši miestni partneri a vedenie BUBO odporúčajú každému cestovateľovi, aby
si skontroloval očkovanie proti tetanu a žltačke AB. Sú to choroby, ktoré
môžete dostať doma, na záhrade či pri trekingu pralesom. Myslite dopredu a
nezabudnite na platné cestovné poistenie.
Zaujímavý blog o zdraví na cestách nájdete aj
na https://bubo.sk/blog/ked-su-tropicke-choroby-konickom
Cestovný doklad: Na cestu je potrebný platný cestovný doklad – občiansky
preukaz alebo cestovný pas SR/ČR platný minimálne 6 mesiacov po návrate zo
zájazdu.

Termíny a ceny
Termíny

Status

Cena

02.05. - 08.05.2020

Už len 4 miesta

1890€

26.08. - 01.09.2020

Voľný

1780€

08.10. - 14.10.2020

Voľný

1890€

Kalkulácia
Položka

Cena

Základná cena

1890 €

Vstupné do vybraných pamiatok Florencia Siena Rím

62 €

Batožina na európskych letoch

50 €

Letiskové poplatky

170 €

Vstupné Vatikánske múzeá

32 €

Spolu:

2204 €

Cenová kalkulácia sa vzťahuje na termín 08.10. — 14.10.2020. Ceny jednotlivých služieb v kalkulácii sa môžu v
závislosti od konkrétneho termínu mierne líšiť. Táto kalkulácia je platná v momente vytvorenia:

Zažite viac
Už v základnej cene zájazdu máte služby o úroveň vyššie. No zároveň Vám ponúkame možnosti
individualizovať si Vašu cestu a prispôsobiť ju vašim jedinečným nárokom. Lepší hotel?
Fakultatívny výlet? Prelet namiesto jazdy autobusom? Business class letenka?

Nič nie je nemožné.
Vyberte si niektorú z fakultatívnych doplnkových služieb a zažite viac.

Iné
BUBO VIP zľava na najkvalitnejšiu batožinu
Kvalitnú batožinu značky Eastpak (víťaz D-Testu 2018) kúpite v online obchode mojbatoh.sk. Všetky kufre, batohy,
cestovné tašky s unikátnou zľavou 20% pre klientov BUBO. Využite zľavový kód BUBO2019 pri nákupe na mojbatoh.sk

0€

Doprava
Letiskový transfer Bratislava - letisko
Schwechat - Bratislava
Cestujeme spolu od začiatku až do konca modernými autami,
autobusmi s osobným a milým prístupom. Oceňovaná BUBO doprava
je tu pre Vás. Po prílete Vás čakáme bez ohľadu na meškanie či zlé
počasie. Sme s Vami stále.

VIP BUBO transfer z kresla priamo na
letisko

BUBO transfer

20 €

80%

185 €

Cesta na letisko v maximálnom pohodlí. Priamo z Vášho kresla až na
letisko Schwechat. Školený profesionálny BUBO šofér príde za Vami
až do domu, odovzdá Vám potrebné dokumenty ( ak nejaké treba) a
odvezie Vás na letisko. Po prílete na Vás čaká v príletovej hale s
úsmevom a dobrou náladou a odvezie Vás späť do kresla. Tentokrát
už so zážitkami, bez stresu a bezpečne. Cestujte už aj na letisko v
štýle business class. Úsmev, pramenitá voda ale aj Jägermeister.
Cena platí pre maximálne 3 osoby za jeden spiatočný transfer na
trase Váš domov - letisko Schwechat - Váš domov. Základná cena
platí pre súkromné transfery v rámci hlavného mesta Bratislava. Ak
cestujete z oblasti Malacky tak sa platí extra 100 euro, za Trnavu 120
euro a za Nitru 230 euro. Tieto príplatky Vám budú vložené do
objednávky dodatočne po overení Vašej adresy. Ak cestujete viacerí,
kontaktujte nás na bubo@bubo.sk a do predmetu vložte: VIP BUBO
transfer z kresla na letisko a Vašu požiadavku veľmi radi preveríme.

Ubytovanie
Luxusný hotel v Ríme na 3 noci
3 noci v Ríme v špičkových hoteloch kategórie 4*+ až 5*(Bristol Bernini,
Regina Baglioni,Radisson Blu alebo podobný)

3 noci | Taliansko

Vlastná izba

370 €

11%

1/1 izba Florencia, Siena a Rím

285 €

vaša vlastná izba počas celého zájazdu.

7%

6 nocí | Taliansko

Na všetky otázky Vám radi odpovieme
na bubo@bubo.sk

T +421 2 5263 5254

Dunajská 31

M +421 917 530 912

811 08 Bratislava

F +421 2 3214 4600

Slovakia

www.bubo.sk

