OCHUTNAJ TALIANSKO
GASTRO POBYTY SO SILVIOU HORECKOU
Neodolateľná Sardínia so Silviou Horeckou

Termín: 24.5.2018 - 30.5.2018
Cena na osobu 1890.-€
Strava polpenzia, odlet z Viedne
info@leitnertour.sk
tel.:0911 623 322

KTO JE SILVIA HORECKÁ?
Silvia je špecialistka na gastronómiu, dvojnásobná blogerka roka za koncept Terapia
jedlom, v ktorom sa snaží priblížiť ľuďom vhodný výber jedál tak, aby bolo čo najviac
využiteľné pre ich zdravie a uspokojiť chuťové poháriky. V súčasnej dobe vedie kurzy
varenia spojené s prednáškami a prezentáciou potravín a ich úpravy. Silvia vás bude
sprevádzať talianskymi regiónmi, v ktorých žila a pôsobila v oblasti gastronómie.
Budete sa s ňou túlať a spoznávať miesta, na ktoré sa bežný turista nedostane,
ochutnávať lokálne jedlá a nápoje v útulných agroturizmách aj skvelých
reštauráciách, ktoré pozná len Silvia.

Poloha
Sardínia je autonómny administratívny región Talianska ležiaci na rovnomennom
ostrove a okolitých menších ostrovoch v Stredozemnom mori. Samotný ostrov
Sardínia je druhým najväčším ostrovom Stredozemného mora po Sicílii. Región má
rozlohu 24 090 km², 1,6 milióna obyvateľov a delí sa na 8 provincií. Hlavným mestom
je Cagliari.

Ubytovanie
Najlepší hotel na Sardínii Pullman Timi Ama Villasimius Sardegna s plážou spiaggia
di Porto giunco leží na juhu Sardínie, na polostrove Capo Carbonara, ktorý je jedným
z najkrajších miest na tomto neskutočne nádhernom ostrove, obklopený kryštálovými
vodami Tyrhénskeho mora. Svojich hostí hýčka nielen krásnymi výhľadmi, ale aj
vynikajúcou sardínskou kuchyňou, typickou pre tento ostrov.
Hotel leží v blízkosti slaného jazera stagno Notteri/ obdivuhodný ekosystém, ležiaci
medzi morom a pevninou/, ktorý je domovom ružových plameniakov. Často tu možno
stretnúť fotografov z celého sveta čakajúcich na spektakulárny prelet plameniakov
ponad lokalitu. Vy ich môžete sledovať z izby hotela. Capo Carbonara a celá lokalita
má množstvo nádherných zákutí s historickou hodnotou, nuraghi, fenické stavby
,ktoré majestátne lemujú pobrežie celej Sardínie nájdeme aj v lokalite Capo
Carbonara. Nachádzajú sa medzi plážami Cuccureddu a Campus. V lokalite
nájdeme ešte prvú z prenuraghických stavieb Domus de Janas, ktorá slúžila ako
pohrebisko.

Ďalšie informácie

Program
1. deň
Stretnutie na letisku vo Viedni, prílet do Olbie v poludňajších hodinách,
ubytovanie, kúpanie, večera.

2. deň
Po raňajkách výlet transferom do vnútrozemia – Barumini su Nuraxi – 3000
rokov staré nálezisko, tajuplné a ezoterické, plné prehistorických stavieb,
dedičstvo UNESCO. Obed v Agriturismo villaggio di Santa Vittoria v Serri.
Poobede návrat na hotel, kúpanie, večera.

3. deň
Raňajky, po raňajkách prechádzka po okolí, kúpanie. Večera.

4. deň
Raňajky. Po raňajkách odchod do neďalekej oblasti Muravera, kde ochutnáme
pravé autentické špeciality v ovile, čo je obdoba nášho salaša a tiež domáce
špeciality v jednej z tamojších agroturiziem špecializovaných na sardínsku
kuchyňu. Popoludní návrat na hotel, voľný program, večera.
5. deň
Raňajky, voľný program, večera.

6. deň
Raňajky. Po raňajkách celodenný výlet do hlavného mesta Cagliari,kde sa
naobedujeme v útulnej domácej reštaurácii Stella Marina di Montecristo s
vynikajúcou kuchyňou špecializujúcou sa na pesce e crostacei -vždy
čerstvé, podľa aktuálnej ponuky z ranného rybolovu. Ochutnáme takisto
lokálnu špecialitu mirto a sardínske ,,hutné“ červené víno s vysokým obsahom
polyfenolov. Po výdatnom obede nás bude čakať ešte prechádzka do iného
sveta, najväčšia a najpútavejšia zo štyroch častí starého mesto Castello
/sardínsky casteddu e susu/, ktorého výstavbou sa začalo v 13 storočí
aragónske obdobie Sardínie. Výstup do týchto priestorov zaručí dych berúcu
vyhliadku po okolí . Návrat do hotela vo večerných hodinách. Večera.

7. deň
Raňajky. Po raňajkách voľný program, transfer na letisko, prílet do Viedne v
popoludňajších hodinách.
Pobyt je vzhľadom na komfort stavaný na obmedzený počet klientov.
Cena zahŕňa
6x ubytovanie v 1/2 , 6x polpenzia, transfer z BA na letisko do Viedne a z Viedne do
BA, letenka Viedeň - Olbia-Viedeň, letiskové poplatky, transfer letisko-hotel-letisko,
sprievodca Silvia Horecká, poistenie CK proti insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Poistenie komplexných liečebných nákladov a storno zájazdu 2 €/osoba/deň,
fakultatívne výlety na ostrove. Batožina 50 €/osoba.

