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SKUPINOVÉ ZÁJEZDY DO 

TRENTINA 2016 – 2017 
 

 

 
 

Rovereto, Vallagarina, 
 Altopiano di Brentonico,  

Valli del Leno, Val di Gresta 
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DOVOLENÁ VE SKUTEČNÉ ITÁLII 

Cesta do Rovereta a do Vallagariny, údolí řeky Adige mezi Trentem a Veronou,  

znamená nechat se obklopit atmosférou italského venkova,  

bohatého na umělecké poklady, na velkolepé krajinné scenérie a na možnosti provozovat  

sport jak pod širým nebem, tak v interiérech.  

 

Pohled upoutá architektura Rovereta, města umění a kultury, vrcholy Monte Baldo,  

ideální destinace pro rodinné dovolené s pobytem v přírodě, Val di Gresta,  

ovívané jemným vánkem z Gardského jezera, jehož životní rytmus je dán poklidnou  

zemědělskou činností, Valli del Leno, kde je příjemné procházet se v  

tichu po stezkách historie.  

 

Dno údolí se svými hrady vynořujícími se ze spořádané geometrie vinic,  

je po celé délce průjezdné po cyklostezce Claudia Augusta, která protíná Alpy,  

a tím spojuje Itálii se střední Evropou. 
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ROVERETO, UMĚNÍ A DĚJINY VE MĚSTĚ,  
KTERÉ JE SYMBOLEM MÍRU 

 
Rovereto, město, které se stalo symbolem míru, je známé svými festivaly a kulturními 

památkami. Jeho mezinárodní muzea návštěvníka nadchnou. 

 

Návrh pro skupiny 20 osob  

 

Cenová nabídka zahrnuje: 

 3 noci s polopenzí a návštěvnickou kartou 

 GUEST CARD, kterou poskytují zúčastněné hotely a jež zaručuje bezplatný vstup do všech 

muzeí, hradů, zámků a pevností kraje Trentino, jmenovitě pro tento zájezd: vstup do objektu 

Zvonu padlých v Roveretu, vstup a komentovanou prohlídku do Muzea Italské válečné 

historie v Roveretu, vstup do Muzea moderního umění Tridentu a Rovereta (Mart), vstup 

do Pevnosti Pozzacchio, do Vojenského památníku na Dantově hradě 

 2 hodinovou komentovanou prohlídku historického centra Rovereta 

 3 hodinovou komentovanou prohlídku Pevnosti Pozzacchio (v angličtině nebo němčině) 

 2 obědy v restauraci 

 soubor informačních materiálů o této oblasti. 

  

Cenová nabídka nezahrnuje: Příplatky za jednolůžkový pokoj,  

Nápoje k jídlu v hotelu, jídlo a ubytování řidiče, dopravu (možnost řešení na přání, pokud je 

plánován příjezd vlakem). Místní pobytová taxa, kterou je třeba uhradit na místě. 
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TRENTINO, TREKKING PO HORÁCH PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY 
Pasubio a Baldo pro zkušené horské turisty – Itinerář EE 

 
Stezka míru vede podél frontové linie První světové války a je dnes tichým putováním po 
pevnostech, tunelech, zákopech, kasárnách, ostnatých drátech a kráterech po granátech. 
Projděte památná místa tragédie, z jejíž hloubky vyvěrá opravdová touha po Míru, kterou 
symbolizuje velký Zvon v Roveretu. 
 
Ubytování ve Vallarse a na Náhorní planině Brentonico 

Návrh pro skupiny 20 osob  
 

 

Cenová nabídka zahrnuje: 

 4 noci s polopenzí (2 v hotelu Vallarsa + 1 v horské 

chatě + 1 v hotelu na horském masivu Baldo);  

 2 obědy v horské chatě;  

 1 odpolední svačinu s prezentací místních výrobků této oblasti;  

 vstup do areálu Zvonu padlých za mír v Roveretu;  

 1 průvodce v němčině/angličtině po tři dny (vyžádejte si podrobný program v angličtině 

nebo němčině). Průvodce přenocuje druhý den se skupinou v horské chatě.  

 Soubor informačních materiálů o dané oblasti. 

 

Cenová nabídka nezahrnuje: 

Příplatky za jednolůžkový pokoj v ubytovacích zařízeních, nápoje k jídlu v  

hostelu/horské chatě/hotelu, jídlo a ubytování řidiče,  dopravu (možnost řešení na přání,  

pokud je plánován příjezd vlakem).  Místní pobytová taxa, kterou je třeba uhradit na místě. 
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CYKLOTRASA V ROVERETU 
Zastavte se u nás v Roveretu a objevíte údolí řeky Adige při jízdě  

na kole po cestách, které vedou mezi vinicemi a hrady kraje Trentino,   

a samotné město Rovereto a jeho muzea! 

 

 

ZÁKLADNÍ BALÍČEK  

Návrh pro skupiny 10/20 osob  

Základní nabídka na 2 dny a 1 noc zahrnuje: 

 3 noci s polopenzí 

 1 oběd v balíčku připraveném ubytovacím zařízením 

 cyklistický okruh okolím Rovereta a volný vstup do hlavních muzeí Rovereta a Trenta 

 do vinného sklepa/palírny ve Vallagarině 

 soubor informačních materiálů o dané oblasti. 

 

1 den a jedna noc ve Vallagarině navíc zahrnuje: 

 1 noc s polopenzí 

 1 oběd v restauraci v Aviu 

 vstupné do hradu Sabbionare d´Avio. 

Doplňkové služby: možnost si předem zamluvit jízdní kolo a zajistit si průvodce 

po cyklostezkách. 

Cenová nabídka nezahrnuje:Příplatky za jednolůžkový pokoj v ubytovacích zařízeních, nápoje 

k jídlu v hostelu/hotelu, jídlo a ubytování řidiče, dopravu (možnost řešení na přání, pokud je 

plánován příjezd vlakem). Místní pobytovou taxu, kterou je třeba uhradit na místě 
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DĚTI ZDARMA NA ZIMNÍM TÝDENNÍM POBYTU 
Leden – březen 2016 

Zimní prázdniny v Trentinu: speciálně pro rodiny v Parku del Baldo 

 

 

Cenově výhodná nabídka na 7 nocí zahrnuje plnou penzi  v hotelu s programem pro 

děti, nebo pouze ubytování  v apartmánu, skipass na 5 dní a 10 hodin lyžařské výuky  

pro děti v Polse a San Valentinu.  

 

1. dítě až do 8 let zdarma 

2. dítě až do 5 let zdarma 

Cena za 1 dospělého (platí pro rodiny ve složení 2 dospělí + 1 nebo 2 děti) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

CENY ZA OSOBU PRO RODINNÉ 

SKUPINY: 

HOTEL ***/***S: OD 465 € 

CENY ZA OSOBU PRO 

JEDNOTLIVCE: 

HOTEL ***/***S:  OD 499 € 

APARTMÁN: OD 389 € 
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TÝDEN LYŽOVÁNÍ PRO STUDENTY 
Speciálně Leden – březen 2016 – 2017 

 

 
Cenová nabídka zahrnuje:  

 7 nocí v hotelu s polopenzí 

 skipass Altopiano di Brentonico – Monte Baldo na 6 dní 

 lyžařskou školu na 6 dní po 2 hodinách denně 12 hodin celkem s instruktorem italské 

lyžařské školy  

(výklad v angličtině nebo němčině) 

 zapůjčení lyží a ochranné helmy na 6 dní 

 Je možné vypůjčit si i vybavení na snowboard. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Pro bližší informace o nabídkách se podívejte na naší  gift card,  nebo si vyžádejte nezávaznou 

nabídku:  info@visitrovereto.it 

mailto:info@visitrovereto.it
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AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA 

Piazza Rosmini, 16 – 38068 Rovereto – t. +39 0464 43 03 63 – f. +39 0464 43 55 28 


