
 

 
pozýva členov združenia a ostatných záujemcov 

na 4-dňový autobusový zájazd do V E R O N Y, ktorý organizuje 
v spolupráci s cestovnou kanceláriou INTERMAP spol. s.r.o. 

 

Termín zájazdu: 27. – 30. augusta 2020 

Odchod autobusu:  27. augustaa 2020  (cca 06.30 h – odchod upresníme) 
 Spoločenský dom Záhorská Bystrica 
 

Cena zájazdu:    290,00 €/osoba,  
- dopravu luxusným autobusom, 3x ubytovanie v 2-posteľovýc 

izbách s príslušenstvom, 3x  bufetové raňajky, 
sprievodcovské služby, lokálna turistická taxa vo Verone, 
prehliadky pamätihodností v súlade s programom, poistenie 
CK pre prípad úpadku  

účastníci výletu si hradia:  

- ďalšia strava neuvedená v programe, v prípade záujmu 
komplexne cestovné poistenie UNION, vstupy 

do navštívených pamätihodností podľa programu,  

vstupenka na predstavenie, návšteva vínnej pivnice 

spojená s ochutnávkou, príplatok za ubytovanie v 1-
posteľovej izbe 80€/osoba 

Navštívime:    podrobný program v ponuke CK Intermap 

Predpokladaný návrat: 30. augusta 2020 neskoro večer. 
 
Zálohu 100,- € /osoba je potrebné uhradiť do  15. marca 2020.  
 
Prihlásiť sa môžete na: 
info@pozitivumvnas.sk,  
telefonicky: 0907 607 255  
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VERONA (27 – 30. AUGUST 2020) 
 
 

Verona je naša osvedčená destinácia, kde možno stráviť pár príjemných letných dní. Mesto, kde sa 
údajne odohrával slávny príbeh lásky Rómea a Júlie, ponúka množstvo možností kultúrneho 
a gastronomického vyžitia. Okrem zaujímavých historických pamiatok si môžete oddýchnuť 
a načerpať energiu pri nezameniteľnej talianskej káve na rôzne spôsoby, miestnom vínku alebo pri 
obľúbenom Aperole. A aby toho nebolo málo, tri večery môžete stráviť v jedinečnej rímskej Aréne, kde 
sme pre Vás vybrali operné predstavenia LA TRAVIATA, NABUCCO a AIDA.  Taktiež navštívime aj 
malebné mestečko Sirmione, môžete stráviť príjemné chvíle pri jazere Lago di Garda a pre vinárov je 
tu naša osvedčená ochutnávka vín a miestnych špecialít z oblasti Lugana.  
 

1. DEŇ 
ŠT 27.08. 

Odchod zo ZÁHORSKEJ BYSTRICE (Námestie rodiny 1, pred Spoločenským domom) 
okolo 06:30 hod. a z BRATISLAVY (zastávka autobusu „Most SNP“ oproti hotelu Park 
Inn, smer do Karlovej Vsi) o 07:00 hod. Jazda cez Rakúsko a Taliansko s  krátkymi 
hygienickými zastávkami. Príchod do VERONY popoludní. Ubytovanie. Večer návšteva 
operného predstavenia LA TRAVIATA (zač. o 20:45). Neskorý návrat do hotela. Nocľah. 

2. DEŇ 
PI 28.08. 

Raňajky. Odchod k LAGO DI GARDA. Návšteva SIRMIONE. Prehliadka historickej časti 
atraktívneho mesta na juhu jazera Lago di Garda. Prehliadka (historické centrum, 
nábrežie Lago di Garda, hrad Rocca Scaligera, ...). Osobné voľno na príjemné posedenie 
v miestnych podnikoch na kávičke a zmrzline. Podvečer návšteva vinárstva - 
ochutnávka vín oblasti Lugana*. Večer návšteva operného predstavenia NABUCCO 
(zač. 20:45). Neskorý návrat do hotela. Nocľah.   

3. DEŇ 
SO 29.08. 

Raňajky. Celodenná prehliadka Verony (Casa di Giulieta – dom Kapuletovcov, P´za 
Erbe, Piazza dei Signori, náhrobky Scaligeri, Dóm, ...). Večer návšteva operného 
predstavenia AIDA (zač. 20:45). Neskorý návrat do hotela. Nocľah. 

4. DEŇ 
NE 30.08. 

Raňajky. Odchod na Slovensko predpoludním. Jazda cez Taliansko a Rakúsko s krátkymi 
hygienickými zastávkami. Príchod do Bratislavy a Záhorskej Bystrice neskoro večer.  

Zmena programu po dohode so sprievodcom (v závislosti od počasia a dopr. situácie a pod.) vyhradená! 

ZÁKLADNÁ CENA: 290€/os.  
MOŽNE PRÍPLATKY:  80€/os. (príplatok za ubytovanie v 1-posteľovej izbe) 
 8€/os./pobyt (komplexné cestovné poistenie UNION; 2€/os./deň) 
 od 27€/os. (vstupenka na predstavenie v Arene, v závislosti od 

dostupného sektora na sedenie) 
 cca 17€/os. (návšteva vínnej pivnice spojená s ochutnávkou) 
  

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE: SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V CENE: 

• doprava luxusným autobusom 

• 3 x ubytovanie v 2-posteľových izbách 
s príslušenstvom vo Verone  

• 3 x bufetové raňajky 

• slovenský sprievodca počas celého 
pobytu 

• prehliadky pamätihodností v súlade 
s programom 

• lokálna turistická taxa vo Verone 

• poistenie CK pre prípad úpadku 
 

• obedy a večere 

• komplexné cestovné poistenie UNION 

• vstupy do navštívených pamätihodností 

• vstupenka na predstavenie 

• návšteva vínnej pivnice spojená 
s ochutnávkou 

• ďalšie služby, ktoré nie sú uvedené v 
programe 
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UBYTOVANIE: Hotel B&B Verona 3* 

• Každá izba je vybavená sociálnym zariadením (WC, sprcha), telefónom, TV, fénom na vlasy, 
klimatizáciou a bezplatnou Wi-Fi sieťou.  

 
Z dôvodu vysokej obsadenosti hotelov vo Verone v letnom období si CK INTERMAP vyhradzuje 
právo na zmenu hotela v prípade, že tento bude v období finálneho potvrdenia už obsadený 

 
OPERNÉ PREDSTAVENIA http://www.arena.it/arena/en 
 
ĎALŠIE INFORMÁCIE: Veľkosť skupiny: min. 35 osôb (CK bude prihlásených účastníkov informovať 
najneskôr v priebehu mája 2020). Doprava – autobusom. Cestovný doklad – platný pas alebo 
občiansky preukaz. Nie sú potrebné víza. Nie je potrebné špeciálne očkovanie. Vhodnosť cesty pre 
osoby so zníženou pohyblivosťou je na vlastnom uvážení. 
 
* Účastníci, ktorí nebudú mať záujem o ochutnávku vín, sa dohodnú na náhradnom programe so 
sprievodcom na mieste       
 

 
 

 
Želáme Vám šťastnú cestu a veľa pekných zážitkov s našou CK! 
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