
VERONA (27 – 30. 08. 2020)
Návšteva Verony a jej pamätihodností, Sirmione a okolia jazera Lago di 

Garda a operných predstavení



1. DEŇ

• Trasa: Záhorská Bystrica – Bratislava – cesta cez Rakúsko a Taliansko
• Príchod do Verony popoludní

1 . DEŇ  - ODCHOD DO VERONY
TRASA: Záhorská Bystrica – Bratislava – cez Rakúsko – do Talianska
PRÍCHOD DO VERONY – v popoludňajších hodinách



UBYTOVANIE
B&B Hotel Verona Sud***

ADRESA:  
Via Enrico Fermi, 13/B , 37135 Verona, Italy

WEB: 
https://www.booking.com/hotel/it/hotelsudpointvero
na.sk.html

LOKALITA: 
• hotel sa nachádza 4 km od Arény
• v blízkosti sa nachádza bar a reštaurácia



VYBAVENIE IZIEB

• 2-posteľové izby (manželská posteľ alebo
oddelené lôžka) s príslušenstvom

• drevená podlaha

• klimatizácia

• bezplatné wi-fi

• interaktívna TV s plochou obrazovkou a
pripojením na internet

• trezor, telefón, pracovný stôl

• izby sú nefajčiarske



VYBAVENIE KÚPEĽNE

• WC a sprchový kút

• hygienické a toaletné potreby

• sušič vlasov



RAŇAJKY

• od 07:00 – 10:00

• káva, čaj, nealko nápoje, pečivo, džemy, 
maslo, koláče,....



2. DEŇ 
SIRMIONE

• nachádza sa v provincii Brescia v Lombardii
(severné Taliansko)

• historické centrum mesta sa rozkladá na
polostrove, ktorý vybieha 4 km do jazera
Lago di Garda

• bolo osídlené už v 5. tisícročí pred n. l.,
mestom sa stalo v 1. storočí pred n. l. , v 5.
storočí n. l. bolo opevnené a dostalo sa pod
kontrolu Verony a Brescie

• počas neskorého stredoveku sa stáva
dôležitou pevnosťou Scaligerovcov



CASTELLO SCALIGERO

• hrad Rocca Scaligera v rokoch 1277 – 1278



GROTTE DI CATULLO
• najväčšia a najdôležitejšia rímska vila v

severnom Taliansku

• bola postavená v 1. storočí pred n. l. významnou
veronskou rodinou Valeria

• bola pravdepodobne jedným zo sídiel slávneho
rímskeho básnika Catulla

• rozkladá sa na ploche takmer 2 hektárov

• v priebehu 20. storočia bola vila niekoľkokrát
opravovaná



LAGO DI GARDA

• najväčšie talianske jazero
• rozloha 370 km², dĺžka 51,6 km a šírka 17,2 km,

dĺžka brehu je 158,4 km, priemerná hĺbka . 136 m,
maximálna hĺbka 346 m

• vytvorené po poslednej ľadovej dobe Etscherským
ľadovcom

• najväčší prítok je rieka Sarca a z jazera vyteká rieka
Mincio

• najväčšie mestá na brehu sú Desenzano del Garda,
Riva del Garda a Salo

• podnebie je takmer stredomorské
• okolo jazera rastú stromy charakteristické pre

Stredomorie, ako napr. cyprusy, oleandre, cédre,
olivovníky a palmy, na severe sa nachádzajú vinice



OCHUTNÁVKA VÍNA

• vinárstvo Pilandro v oblasti Lugana a Castelli di Jesi
• ochutnávka bielych, červených, šumivých vín a grappy z oblastí Lugana a Castelli di Jesi

• ponuka miestnych špecialít (syry, šunky, salámy, olivy, pečivo,..)
• produkcia vlastnej značky olivového oleja



3. DEŇ
VERONA

• hlavné mesto kraja Benátsko

• leží cca 30 km od jazera Lago di Garda a preteká ním 
rieka Adiža

• má rozlohu 206,63 km2 a žije tu asi 300 tisíc 
obyvateľov

• od roku 2000 je historické centrum Verony zaradené 
do zoznamu svetového dedičstva UNESCO



ARENA
• amfiteáter vo Verone bol dokončený v roku 30

n. l.
• patrí medzi najväčšie na svete
• do Arény sa zmestili takmer všetci obyvatelia

starovekej Verony
• návštevníci sem prichádzali z celého Veneta, aby

videli bitky a gladiátorské zápasy
• amfiteáter sa taktiež používal na verejné

popravy, veľtrhy, divadelné predstavenia a
býčie zápasy

• po zemetrasení v roku 1183 sa bez poškodenia
dochovali štyri z jeho vonkajších oblúkov

• Amfiteáter je 139 m dlhý a 110 m široký
• dnes slúži k divadelným a operným

predstaveniam



CASA DI GUILIETTA
• podľa Shakespearovej drámy tu mala bývať hlavná

hrdinka Júlia

• pod balkónom, jej mal najmladší zo znepriateleného
rodu Montekovcov – Rómeo, vyznávať lásku

• historici sú veľmi skeptickí ohľadne toho, či sa tu
milostná tragédia skutočne odohrala

• sídlo rodu Kapuletovcov prináša mestu nemalé zisky

• okrem odkazov na stene si návštevníci zvykli tiež
prikladať pre šťastie ruku na ľavý prsník sochy Júlie



PIAZZA ERBE
• rozkladá sa na mieste rímskeho fóra, kde sa

kedysi konali aj závody konských vozov

• je pomenované podľa starého bylinného
trhoviska

• nachádza sa tu Fontana di Madonna Verona
s rímskou sochou, stĺp sv. Marka s
benátskym okrídleným levom a mramorová
tribúna zo 16. storočia, na ktorej zasadali
mestskí hodnostári

• okolo námestia sa dochovalo niekoľko
historických domov a veží



PIAZZA DEI SIGNORI

• uprostred námestia stojí socha Danteho z 19. storočia

• nachádzajú sa tu Palazzo del Capitano – dom vojenského veliteľa a Palazzo della Ragione (Palác rozumu) –
súdny dvor, obidve zo 14. storočia



SANTA MARIA ATTICA A NÁHROBKY SCALIGERI
• farský kostol vládnucej rodiny Scaligeri, v ktorom

chceli byť aj pochovaní
• nad dverami kostola je sarkofág a kópia jazdeckej

sochy Cangranda I. (+1329)
• vľavo je nástenný hrob Giovanniho (+1359) a

sarkofág Mastinosa I. (+1277)
• za mrežami sú pod baldachýnom sarkofágy a

jazdecké sochy Mastinosa II. (+1351) a Cansignoria
(+1375)

• vedľa kostola sa nachádzajú pôsobivé gotické
náhrobky Scaligerov, tzv „Arche Scaligeri“ obklopené
železnou kovanou mrežou

• na mreži sa nachádza erb, v ktorom je rebrík, znak
rodiny Scaligerov a orol, znak nemeckej ríše

• náhrobky svedčia o ich vojnovom hrdinstve



DUOMO

• výstavba začala v roku 1139
• pri vstupe sa nachádza románsky portál od majstra Nicolu s vytesanými postavami rytierov

Olivera a Rolanda s mečmi a svätcami a šíriteľmi evanjelia
• južne sa nachádza druhý románsky portál s Jonášom a veľrybou
• perlou interiéru je obraz Nanebovzatie od Tiziana z rokov 1535 – 1540
• v zadnej časti sa nachádzajú románske chodby a mramorová krstiteľnica San Giovanni in Fonte



OPERY
LA TRAVIATA

27.08.2020 o 20:45 hod.
https://www.arena.it/arena/en/shows/la-traviata-
2020.html
3 dejstvá
• hudba: Giuseppe Verdi
• libreto: Francesco Maria Piave
• réžia a scénografia: Franco Zeffirelli
• kostýmy: Maurizio Millenotti
• podľa románu Alexandra Dumasa ml. – Dáma

s kaméliami
• predlohou románu a opery bola skutočná osoba,

slávna parížska kurtizána Marie Duplessisová,
Dumasova milenka. Jej meno bolo v románe zmenené
na Marguerite Guatier a v opere na Violetta Valery



NABUCCO
28.08.2020 o 20:45 hod.
https://www.arena.it/arena/en/shows/nabucco-
2020.html
4 dejstvá
• hudba: Giuseppe Verdi
• libreto: Temistocle Solera
• réžia a kostýmy: Arnaud Bernard
• názov opery vznikol skrátením mena biblickej

postavy kráľa Nabuchodonozora II.
• dej je odvodený z biblického príbehu o zajatí

Židov. Odohráva sa v Babylone a v Jeruzaleme v
6. storočí p. n. l.

• Verdiho v librete najprv zaujal začiatok žalmu
136 „Va, pensiero, sull’ali dorate...“ (leť,
myšlienka, na zlatých krídlach...) a inšpiroval ho
k spontánnej kompozícii zboru, ktorého
plamenná melódia a rytmus z neho spravili
oslobodeneckú pieseň spievanú po celom
Taliansku



AIDA
29.08.2020 o 20:45 hod.
https://www.arena.it/arena/en/shows/aida-
2020.html
4 dejstvá
• hudba: Giuseppe Verdi
• libreto: Antonio Ghislanzoni
• réžia a scénografia: Franco Zeffirelli
• kostýmy: Anna Anni
• dej sa odohráva sa v starom Egypte v Memfise a 

v Tébach
• Verdi ju zložil na objednávku pre nové operné 

divadlo v egyptskej Káhire
• divadlo bolo slávnostne otvorené pri príležitosti 

osláv otvorenia Suezského prieplavu
• premiéra sa konala 24. decembra 1871


