
Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia - moře, hory, města a moře pohody
  Region vklíněný mezi alpské a dolomitské vrcholy, vlny Jaderského moře a kopcovitou oblast
Collio, kde se střetává latinská, slovanská a germánská kultura. Něco jako kaleidoskop různých
tradic, jazyků, příběhů a legend. Moře a pláže získaly prestižní ocenění Modrá vlajka,
udělované za čistotu vod, upravenost pláží a kvalitu poskytovaných služeb. Z kopcovité
vinařské oblasti pochází vynikající bílá vína. A také rozmanitá, malebná a panenská příroda: to
vše naleznete v regionu 
Friuli Venezia Giulia
.
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Friuli Venezia Giulia

Moře zdraví a pohody - skvělý zážitek pro rodiny!  

Na oblouku, který tvoří 130 kilometrů pobřeží Jaderského moře, leží celá řada různorodých
přímořských prostředí. Od
zlatavých dunových pláží v lokalitách 
Lignano a Grado
, s písčitými plážemi a pozvolným přístupem do moře, po skalnatá pobřeží v přírodní rezervaci
Duino, kde stěny útesů prudce spadají až ke dnu moře. Odpočinek, bezpečí a zábava, ale i
kouzlo poznávání, procházky přírodou a aktivní život. Moře v regionu Friuli Venezia Giulia
nabízí vše v jednom.

  

  

Speciální a jedinečné ceny jsou zaručeny i díky Rodinnému balíčku, který zahrnuje vstup do
zábavných parků, exkurze dle vlastních požadavků, plavecké kurzy a celou řadu jiných zážitků
šitých na míru pro celou rodinu.
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Města umění...

  

Tisíc tváří umění v jediném pohraničním regionu: elegantní a decentní, pyšná na svou krásu a
přesto nijak extravagantní. V městech regionu jako Terst, Udine, Grado nebo Aquileia zní různé
jazyky  - italština, němčína, slovinština nebo friuli - a znají celou řadu vzdálených tradic a
náboženství.
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    ... a kaleidoskop chutí   Kuchyně “Made in Friuli Venezia Giulia” je skutečnou směsí tří významných kulinářských tradic– středoevropské, benátské a slovanské – typickéchutě regionálních pokrmů se odrážejí v nekonečném množství receptů pocházejících zrůzných krajů, prostředí a podnebí, které jsou jedinečné právě díky kvalitě místních produktů.  

Tato oblast, odkud pocházejí skutečně jedinečná bílá vína, zahrnuje osm oblastí DOC(Kontrolované označení místa původu), tři oblasti DOCG (Kontrolované a garantovanéoznačení místa původu) a dvě meziregionální oblasti DOC, 1500 vinařských podniků, kterévyrábějí 80 milionů lahví ročně na ploše o rozloze téměř 20.000 hektarů, světoznámé etikety advě skutečné perly jako je Ramandolo a Picolit. A nesmíme zapomenout na Friulano, víno, které je historickou perlou tohoto regionu. Vína z Friuli jsou tradičně spojována skvalitními víny. V posledním roce téměř všechna vína získala označení DOC/DOCG a jedná seo téměř 90% celkové produkce. V regionu Friuli Venezia Giulia naleznete kořeny vína, jelikožprávě odtud pochází 80% italské vinné révy a celkem 30% vinné révy v rámci Evropské unie a25% ve světovém měřítku.    Info:  www.turismo.FVG.it    
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