
 
 

PONUKA ZÁJAZDU 
 

POD TOSKÁNSKYM SLNKOM 
romantické vinobranie * september - október 2020 

 
 

Pôžitkárstvo, gurmánstvo  
a preslávené toskánske vína  

zabalené v exkluzívnom zážitku. 

 
 

Vychutnajte si toskánske vínne klenoty ako BRUNELLO, SUPER TUSCAN, VINO NOBILE, CHIANTI 
CLASSICO a VERNACCIA v ich slávnych „rodiskách“ Montalcino, Bolgheri, Montepulciano, Chianti a 
San Gimignano. Ochutnajte tie najlepšie z nich priamo v najznámejších vinárstvach regiónu 
Toskánsko: ANTINORI, BOSCARELLI, či CASTIGLION DEL BOSCO. 
 

Predstavíme vám aj menej známe toskánske vína ako VIN SANTO a MORELLINO DI SCANSANO, 
navštívite menších vinárov, ktorých je v regióne niekoľko stoviek. Nájdete si svojho nového favorita, 
o ktorom ste doteraz nepočuli, ale jeho Brunello alebo Chianti vám úplne ulahodí? 
 

Nechajte sa rozmaznávať miestnymi gurmánskymi špecialitami párovanými s výbornými vínami 
vo vybraných miestnych reštauráciách. 
 

Poprechádzajte sa po romantických uličkách starobylých vinárskych mestečiek Montalcino 
a Montepulciano, kochajte sa bohatou históriou slávnej Sieny a obdivujte čaro toskánskeho vidieka. 
 
 

Tieto tematické zájazdy organizujeme len pre malé skupiny 5 – 12 osôb.  
Buď v komfortnej edícii LEONARDO s dôrazom na zážitkové služby alebo v lukratívnej edícii CESTY 

OKOLO SVETA s top servisom vrátane dopravy privátnym lietadlom priamo z Bratislavy. 
 

 

 



 

 
 



 

 
 

PROGRAM ZÁJAZDU 

POD TOSKÁNSKYM SLNKOM 
romantické vinobranie * september - október 2020 

 
 

edícia CESTY OKOLO SVETA – PRIVATE JET 
 

1. DEŇ / LET Z BRATISLAVY & TOSKÁNSKO 
 

 ranný let privátnym lietadlom z Bratislavy priamo do Florencie (cca 1 hod.)  

 po prílete do Talianska krátky privátny transfer do svetoznámeho vinárstva ANTINORI – 
prehliadka unikátneho komplexu a ochutnávka jeho toskánskych vín vrátane „supertoskánskych“ 

 gurmánsky obed párovaný vínom v reštaurácii v oblasti Chianti 

 presun toskánskym vidiekom do lokality Siena – Buonconvento 

 ubytovanie v 5* butikovom hoteli VILLA ARMENA 

 relax na hoteli (k dispozícii je pekný bazén, terasa s panoramatickým výhľadom na krajinu) 

 večera v hotelovej reštaurácii, samozrejme s ďalšími toskánskymi vínnymi skvostami 
 

2. DEŇ / TOSKÁNSKO 
 

 raňajky 

 výlet do neďalekého vinárskeho mestečka Montalcino, kde sa dorába svetoznáme červené víno 
Brunello di Montalcino 

 návšteva jedného z najlepších a najkrajších vinárstiev Toskánska - CASTIGLION DEL BOSCO s 
ochutnávkou jeho výnimočných vín aj s malým občerstvením 

 chutný obed v blízkej osterii (vyskúšame aj biele Vernaccia zo San Gimignano?) 

 45-minútový presun malebnou krajinou do ďalšej ikonickej vinárskej lokality - mestečka 
Montepulciano so slávnym červeným vínom Vino Nobile di Montepulciano 

 ochutnávka niekoľkých top vín a prehliadka viníc vo vinárstve PODERI BOSCARELLI  

 večera v dobrej miestnej reštaurácii s ešte neochutnanými vínami (Morellino di Scansano?) 

 neskorý večerný návrat na hotel  
 

3. DEŇ / TOSKÁNSKO & LET DO BRATISLAVY 
 

 raňajky 

 ochutnávka vín u malého obľúbeného vinára (ako chutí takéto vínko?)  

 rozlúčkový obed v dobrej miestnej reštaurácii (ktoré víno si dáme na záver?) 

 popoludňajšia návšteva slávneho historického mesta Siena s nádherným Duomo a unikátnym 
námestím Piazza del Campo 

 privátny transfer na letisko  

 podvečerný let privátnym lietadlom priamo do Bratislavy   
 

 

 

https://leonardo.sk/hotel/villa-armena/


 
 

PROGRAM ZÁJAZDU 

POD TOSKÁNSKYM SLNKOM 
romantické vinobranie * september - október 2020 

 
 

edícia LEONARDO 
 

1. DEŇ / LET Z VIEDNE & TOSKÁNSKO 
 

 ranný let pravidelnou linkou Viedeň - Florencia (cca 1 hod. 15 min.)  

 po prílete do Talianska krátky transfer do svetoznámeho vinárstva ANTINORI – prehliadka 
unikátneho komplexu a ochutnávka jeho toskánskych vín vrátane „supertoskánskych“ 

 dobrý obed s výborným miestnym vínom v reštaurácii v oblasti Chianti 

 presun toskánskym vidiekom do historického mesta Siena 

 ubytovanie v širšom centre mesta, v 4* hoteli NH SIENA 

 krátky relax na hoteli  

 večera v miestnej reštaurácii, samozrejme s ďalšími toskánskymi vínnymi skvostami 

 na hotel sa vrátime peši (niektorí sa možno cestou ešte zdržia v niektorej vinárni) 

 
2. DEŇ / TOSKÁNSKO 

 

 raňajky 

 výlet do neďalekého vinárskeho mestečka Montalcino, kde sa dorába svetoznáme červené víno 
Brunello di Montalcino 

 ochutnávka vín u malého obľúbeného vinára (ako chutí takéto „no name“ Brunello?)  

 príjemný obed v miestnej reštaurácii v centre mesta, dobré víno nemôže chýbať 

 popoludní návšteva jedného z najlepších a najkrajších vinárstiev Toskánska - CASTIGLION DEL 
BOSCO s ochutnávkou jeho výnimočných vín aj s malým občerstvením 

 podvečerný návrat späť do Sieny  

 voľný program (v okolí hotela a centre mesta je množstvo reštaurácií a vinární) 

 
3. DEŇ / TOSKÁNSKO & LET Z FLORENCIE 

 

 raňajky 

 voľný program na prehliadku slávneho historického mesta Siena s nádherným Duomo  
a unikátnym námestím Piazza del Campo 

 individuálny obed (stihneme ešte na rozlúčku posledný pohár toskánskeho vína?) 

 privátny transfer na letisko Florencia (cca 1 hod. 15 min.) 

 let pravidelnou linkou Florencia – Viedeň   
 

 

 

 

https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-siena
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CENU ZÁJAZDU vám vypracujeme na mieru na základe osobných požiadaviek 
 kontaktujte nás e-mailom na: leonardo@leonardo.sk alebo tel: 02 / 6353 0291 

PROGRAM ZÁJAZDU edícia LEONARDO ZAHŔŇA 
 let na pravidelnej linke Viedeň – Florencia – Viedeň  
 transfer z letiska na hotel a späť   
 privátne transfery medzi jednotlivými bodmi programu  
 2x ubytovanie s raňajkami v 4* hoteli NH SIENA v Siene 
 3x návšteva toskánskeho vinárstva spojená s degustáciou a prehliadkou 
 2x obed s toskánskym vínom 
 1x večera s toskánskym vínom 
služby výborného slovenského sprievodcu počas celého pobytu – na vyžiadanie 

CESTOVNÉ UPOZORNENIA 
 na turistickú návštevu Talianska postačí platný občiansky preukaz 
 COVID-19: aktuálne je taliansky región TOSKÁNSKO na zozname “zelených“ / 

bezpečných krajín. Pre vstup do Talianska netreba absolvovať žiaden test na Covid-
19, ani zostať doma v karanténe po návrate na Slovensko. 

 

 
 

PROGRAM ZÁJAZDU edícia CESTY OKOLO SVETA ZAHŔŇA 
 let privátnym lietadlom Bratislava – Florencia – Bratislava  
 privátny transfer z letiska na hotel a späť   
 privátne transfery medzi jednotlivými bodmi programu  
 2x ubytovanie s raňajkami v 5* butik hoteli VILLA ARMENA v Buonconvento 
 4x návšteva toskánskeho vinárstva spojená s degustáciou a prehliadkou 
 4x obed párovaný s toskánskym vínom 
 2x večera párovaná s toskánskym vínom 
služby výborného slovenského sprievodcu počas celého pobytu – na vyžiadanie 

file://///LEOSRV/SHARE/osobne%20-%20PETER/leonardo@leonardo.sk
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-siena
https://leonardo.sk/hotel/villa-armena/

