Pevnost Cadine

V galerii Civica se nacházejí výstavní prostory
věnované současnosti, obohacené o sbírky náležící muzeu Mart. Výstavy pořádané v galerii
jsou věnované specifickým tématům, od nejmodernějších projektů až po expozice věnované umění a architektuře 18. a 19. století. Kromě toho je galerie Civica sídlem Archívu současných trentinských umělců ADAC.

Pevnost Cadine-Bus de Vela byla vybudována v letech 1860 až 1861.
Tato pevnost měla za úkon chránit přístup do Trenta průsmykem
Bus de Vela. Cesta vedoucí průsmykem nebyla uzavřena pouze bránou, ale celou budovou: tato charakteristika činí tuto pevnost jedinečnou stavbou svého druhu. Pevnost, která byla zcela zrekonstruována a vybavena, je dnes spravována Nadací trentinského historického muzea a pro veřejnost je otevřena pouze v určitých obdobích.

Via Belenzani, 44 - Tel. 0461 985511
www.mart.trento.it/galleriacivica
civica@mart.tn.it

Bus de Vela, Cadine - Tel. 0461 230482
www.museostorico.it - info@museostorico.it

Park a mauzoleum
Cesare Battisti – Dos Trento
Impozantní a sugestivní mauzoleum Cesare Battisti dominuje městu z nadmořské výšky 309 metrů, z vrcholu kopce Dos Trento, na
pravém břehu řeky Adiže. Mauzoleum je snadno přístupné přímo z města, po stezce vedoucí
přímo na vrchol kopce.
Doss Trento - Tel. 0461 884528
www.comune.trento.it

Kaple Vantini
V roce 1831 byl architekt Rodolfo Vantini (1792-1852) pověřen rekonstrukcí paláce náležícího šlechtickému rodu Thunů v ulici Larga, později přejmenované na ulici Belenzani, a to v pozdně neoklasickém stylu, který odráží modely italských tradic šestnáctého století. O čtyři roky později byla elegantní kaple vyzdobena Tommasem
Castellinim (1803-1869) a Luigim Lorandim (1814-1888) monochromatickými dekoracemi, inspirovanými novorenesančním stylem.
Dnes jsou ve výstavních prostorách kaple Vantini v Paláci Thun v
Trentu pořádány výstavy současného umění.
Via delle Orne, 1 – Tel. 0461 884453
www.comune.trento.it

Národní alpské historické muzeum –
Dos Trento
Hlavním tématem Národního alpského historického muzea jsou
předměty, zbraně, fotografie, dokumenty a nejvýznamnější příběhy italských horských sborů.
Doss Trento - Tel. 0461 827248
www.museonazionalealpini.it - museo@museonazionalealpini.it

Lanovkou z Trenta do lokality Sardagna
Ti, kteří se chtějí pokochat ještě lepším výhledem na město, než který je možný z kopce Dos Trento, mohou využít lanovky, která spojuje
Trento se sugestivní obcí Sardagna, ležící v nadmořské výšce 600 metrů. Z této privilegované polohy je možné obdivovat celé údolí Adiže.
Lungadige Montegrappa, 18 – Tel. 0461 232154
www.trentinotrasporti.it - segnalazioni@ttesercizio.it

Valle dei Laghi
Jezerní údolí

Jezera

BRENNERO
BOLZANO

Deset kouzelných alpských jezer, obklopených vinicemi se svou charakteristickou vůní, typické
vesničky a středověké hrady. Jezerní údolí je sugestivní oblast, jedinečná svým charakteristickým
středozemským klimatem.

Sport

Jen několik kilometrů od města čekají na milovníky sportu a outdoorových aktivit jedinečné zážitky: stezky, zajištěné cesty, trasy pro milovníky
pěší turistiky a horských kol, závěsné létání a paragliding. Ideální dovolenková destinace pro rodiny, které touží po dovolené u jezera v alpské krajině a pro milovníku sportu, kteří chtějí využít této
nekonečné tělocvičny pod širým nebem.

Terlago
Padergnone

Vezzano
TRENTO

Candriai

Jezerní údolí je mimo jiné oblastí, ve které se
pěstuje oblíbená odrůda vinné révy Nosiola. Vinaři nazývají vinnou révu, hrozny i víno
vždy podstatnými jmény ženského rodu.
Hlavním produktem odrůdy Nosiola je suché
bílé víno, ale i destilát grappa, vyráběný ze
zbytků po lisování vína, a desertní víno: například vzácné desertní víno Trentino DOC.
Tyto tři produkty skvěle reprezentují místní
dějiny a kulturní a vinařské tradice.

Vaneze
Sarche

Calavino
Lagolo
Lasino
Cavedine

Vason

Viote

Garniga

Cimone
Aldeno
MILANO
VERONA
VENEZIA

Monte
Bondone

Enogastronomie
Zima

Hora Bondone, vzdálená jen několik minut od
Trenta, nabízí příležitost pro skvělou dovolenou
s celou rodinou. Překvapí vás místní panenská
příroda, sugestivní panorama a skutečná tělocvična pod širým nebem.
Nekonečné kilometry běžeckých tratí, desítky
možností na exkurze a výlety na sněžnicích z
tulení kůže, a jistota, že svou dovolenou prožijete ve zdravém prostředí.

Léto

Spousta možností pro dospělé i děti, zaměřených na přírodní památky, kulturu a umění, v
jedné z nejoblíbenějších destinací pro rodiny s
dětmi. Nový zábavný park pro nejmenší, zcela
realizovaný z přírodních materiálů, alpská botanická zahrada, procházky s pozorováním hvězd,
to vše pro prožití nezapomenutelné dovolené s
celou rodinou.

Místní pokrmy
a řemeslná výroba
Trento je silně vázáno ke svému území: návštěvníci mohou ochutnat tradiční místní pokrmy a seznámit se s místními tradicemi v Paláci Roccabruna, který je nazýván domovem trentinských produktů. Právě zde jsou velice často pořádány prezentace a expozice místních produktů, degustace produktů Trentodoc a tematické akce, umožňující poznávat autentické místní gastronomické
a vinařské tradice. Degustace je jedinečnou příležitostí pro poznávání výrobních metod místních
šumivých vín, pálení destilátu grappa, tajemství
jedinečné vůně a chuti vín vyráběných z odrůdy
Nosiola a původu desertního vína.

Dovolená mezi horskými chatami a salašemi je jedinečnou příležitostí pro poznávání panenské přírody, kulturních a gastronomických tradic, místních obyvatel a
tradičních metod používaných pro výrobu
místních produktů. Pro milovníky dobrého jídla nabízí Trento možnost degustace
místních pokrmů, vína a piva: je dostupná interaktivní mapa, na které jsou uvedeny restaurace, kavárny a vinárny. A nezapomeňte si zakoupit jeden z ručně vyrobených suvenýrů, vystavených ve výlohách v informačním centru!

Informační centrum
Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
Trento – Piazza Dante, 24 – 38122 Trento
Tel. +39 0461 216000 – info@discovertrento.it

Monte Bondone

V zimě: Strada di Vaneze, 13 | 38123 Vaneze
Tel. +39 0461 947128 – info@discovermontebondone.it
V létě: Malgone | Strada di Candriai, 101 | 38123 Candriai
Tel. +39 0461 216055

Garniga Terme

Via Bagni di Fieno, 18 – 38060 Garniga Terme (TN)
Tel. +39 0461 216051 – garnigaterme@discovermontebondone.it

Vezzano

Via Roma, 63 – 38070 Vezzano (TN)
Tel. +39 0461 216050 – info@discovervalledeilaghi.it

www.discovertrento.it
www.discovermontebondone.it
www.discovervalledeilaghi.it

Foto: Archivio APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi – foto N. Angeli, G. Conte, A. Garzetti, P. Geminiani, M. Gozzer, Lorenza, R. Magrone, M. Miori, A. Russolo, M. Simonini, Museo Diocesano Tridentino, MUSE Museo delle Scienze – foto M. De Stefano, Fondazione Museo storico del Trentino,
Comune di Trento – foto A. L. Garcia de Cont, Camera di Commercio I.A.A. di Trento – foto Palazzo Roccabruna, Museo Caproni – foto A. Pozza, Ecomuseo Argentario, Museo Nazionale degli Alpini – rendering. Shutterstock – foto Gaspar Janos
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HISTORICKÉ PAMÁTKY – MUZEA

HISTORIE TRENTA…
MÍSTO KONÁNÍ KONCILU

Trentský dóm… a další významné kostely

Díky své strategické poloze mezi jižní Evropou a
Německou říší bylo Trento v letech 1545 až 1563
sídlem koncilu, který položil základ reformace
katolické církve a reagoval na protestanství. Z
této doby se zachovalo mnoho urbanistických a
architektonických památek, které dosud obohacují kulturní život města.

Katedrála svatého Vigilia, známější pod názvem Trentský dóm, se nachází na stejnojmenném náměstí, a
je hlavním kostelem trentské arcidiecéze. Tato románská katedrála byla postavena v místě původní baziliky svatého Vigilia, který je patronem města a byl pohřben právě v této bazilice.
V celém městě nalezneme mnoho kostelů, jejichž architektura odráží mnoho uměleckých slohů, od románského až po moderní. Mezi nejvýznamnější patří: kostel Panny Marie Sněžné, kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv. Apolináře, opatství sv. Vavřince a kostel sv. Františka Xaverského.

RENESANČNÍ TRENTO

Město Trento, vybudované Římany, si dosud zachovalo mnohé památky z tohoto období, jako
například sugestivní a okouzlující podzemní
město pod náměstím Cesare Battisti, v němž si
návštěvníci mohou prohlédnout část starobylého římského města. Za návštěvu v každém případě stojí i Palác Lodron (na náměstí Piazza Lodron) a raně křesťanská bazilika svatého Vigilia (pod katedrálou na náměstí Piazza Duomo).

Není těžké rozpoznat památky pocházející z tohoto prosperujícího kulturního období, které v
Trentu dominují stejně jako v mnoha dalších
italských městech. Při procházce historickým
centrem si každý všimne vzácných renesančních dekorací, které zdobí průčelí Paláce Thun
a Paláce Geremia, v nichž sídlí Městský úřad, či
průčelí Paláce Alberti Colico a Paláce Case Rella
na náměstí Piazza Duomo.

V podzemí historického centra Trenta se nachází starověký římský Trident, neboli „splendidum municipium”, jak jej nazval římský císař Claudius v roce 46. S.A.S.S. - Podzemní
archeologické muzeum SAS je považováno za
symbol Tridentu: dva tisíce let historie a 1 700
metrů čtverečních římského města ve velice sugestivním prostředí. Součástí návštěvy
muzea je projekce 3D videa „V Trentu”, které
prostřednictvím virtuální reality zavede návštěvníky zpět do historie tohoto archeologického naleziště.

Piazza del Duomo, 18 - Tel. 0461 231293
www.cattedralesanvigilio.it - info@cattedralesanvigilio.it

Hrad Buonconsiglio

TRIDENTUM

S.A.S.S. – Podzemní
archeologické muzeum SAS

Hrad Buonconsiglio je nejrozsáhlejší a nejvýznamnější památkově chráněnou stavbou celého regionu Tridentsko-Horní Adiže. Od 13. století do konce 18. století byl sídlem hlavních
trentských biskupů a skládá se z několika budov, pocházejících
z různých historických období. V prostorách hradu jsou uchovávány mnohé umělecké a archeologické sbírky z různých historických období, od pravěku až do první poloviny 19. století. Kromě toho je zde bohatá sbírka obrazů, nástěnných maleb, dřevěných soch, medailí, skla, knih a národopisného materiálu. Interiér Orlí věže je vyzdoben cyklem fresek nazvaným
„Dvanáct měsíců“, který je veledílem pozdního gotického umění: výjevy ze života panstva a poddaných v pozdním středověku (14. století).
Via Bernardo Clesio, 5 - Tel. 0461 233770
www.buonconsiglio.it – info@buonconsiglio.it

MUSE
Muzeum přírodních věd
Hlavními tématy trentského muzea přírodních věd, jehož budovu navrhl slavný architekt Renzo Piano, jsou věda, příroda, biodiverzita, inovace a technologie. Prostřednictvím multimediálních expozicí se návštěvníci muzea MUSE mohou seznámit s tajemstvími alpského prostředí a přírody, která nás
obklopuje, nebo se zúčastnit zajímavých vědeckých debat, pojednávajících o důležitých
místních a mezinárodních tématech, jako
jsou například udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí.

Piazza Cesare Battisti - Tel. 0461 230171
www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia
uff.beniarcheologici@provincia.tn.it

Corso del Lavoro e della Scienza, 3
Tel. 0461 270311
www.muse.it – museinfo@muse.it

Tridentské diecézní muzeum
Tridentské diecézní muzeum sídlí v prostorách Paláce Pretorio, prvního biskupského sídla, postaveného vedle katedrály sv. Vigilia, v centru Trenta. V prostorách muzea jsou vystavena vzácná umělecká díla z 11. až 19. století, pocházející z mnoha trentinských kostelů.
Prohlídka muzea je obohacena o sugestivní výhled na
blízkou katedrálu a návštěvníci mají možnost navštívit
archeologické prostory s pozůstatky městské brány Porta Veronensis.
Palazzo Pretorio, Piazza Duomo, 18 - Tel. 0461 234419
www.museodiocesanotridentino.it - museodiocesano@iol.it

Palác Albere

Galerie - Tunely Piedicastello
Z tunelů, kterými dříve projíždělo tisíce automobilů, se dnes staly výstavními prostory, které
návštěvníky seznámí s historií Trentina a jeho
obyvatel. A to prostřednictvím nejmodernějších technologií kombinovaných s historickým
výzkumem, vedeným Nadací historického trentinského muzea, která spravuje tyto muzejní
prostory o rozloze šesti tisíc metrů čtverečních,
rozdělených do dvou tunelů, v nichž jsou pořádány různé akce, výstavy a workshopy. Nejedná se o běžné muzeum, ale o nový způsob seznámení návštěvníků s dějinami této oblasti a
příběhy místních obyvatel, které charakterizovaly Trentino během posledních století.

Palác Albere, který nechal v 16. století postavit
kardinál Madruzzo, si prostřednictvím svého
názvu stále zachovává vzpomínku na velkolepost a rozkoš svých zahrad. Tato renesanční budova, která ve svých prvcích odráží i kulturu „Otia” (duchovní růst), skrývá ve svých sálech vzácné nástěnné malby, zobrazující výjevy
každodenního života, stejně jako postavy vyznávající sedm svobodných umění, které zdobí
interiéry rohových věží budovy.

Muzeum SAT

(Tridentská alpská společnost)
V muzeu je vystavena sbírka dokumentů, fotografií a předmětů, díky kterým se návštěvníci mohou seznámit s historií společnosti SAT, alpského horolezectví a Trentina.
Historické předměty dokumentují zrození alpských horských chat, příběhy horských vůdců a prvních horolezeckých výstupů.
Via Manci, 57 – Tel. 0461 980211
www.sat.tn.it - sat@biblio.infotn.it

Via Roberto da Sanseverino, 45 - Tel. 0461 496914
www.cultura.trentino.it
serv.attcult@provincia.tn.it

Rokle Ponte Alto
Již od 19. století rokle v lokalitě Ponte Alto fascinuje obyvatele a návštěvníky města Trento.
Jedná se o hluboký kaňon, vyhloubený v průběhu tisíciletí bouřlivými vodami horské řeky Fersina. V roce 1537 zde bylo vybudováno několik
vodních děl, jejichž účelem bylo chránit město
před záplavami.
Voda proudí dvěma řečišti až k vodopádu vysokému více než 40 metrů, který díky červeně zbarvené skále vytváří jedinečné světelné jevy.

Piedicastello, Trento - Tel. 0461 230482
www.museostorico.it - info@museostorico.it

Palác Roccabruna
Palác Roccabruna, jeden z nejvýznamnějších příkladů architektury
16. století, v období tridentského koncilu, byl vybrán Obchodní komorou jako sídlo Trentinské okresní vinotéky, pro propagaci trentinského území a místních produktů.
Via Santissima Trinità, 24 – Tel. 0461 887101
www.palazzoroccabruna.it - info@palazzoroccabruna.it

Letecké muzeum Gianni Caproni
V Leteckém muzeu Gianni Caproni, které bylo v roce 1927 založeno
inženýrem Giannim Capronim a jeho ženou Timinou Guastiovou, je
uchovávána vzácná sbírka světového letectví. Muzeum se nachází
vedle stejnojmenného letiště v lokalitě Mattarello a je součástí přírodovědeckého muzea MUSE. Návštěvníci si mohou prohlédnout
originální exempláře světově proslulých letadel a sbírku rodiny Caproni, zahrnující dokumenty, fotografie, umělecká díla a knihy.
Via Lidorno, 3 - Tel. 0461 944888
www.museocaproni.it - museo.caproni@muse.it

Věž Vanga
Tato slavná středověká věž byla součástí západních městských hradeb, které v tomto místě vedou podél řeky Adiže. Byla postavena v místě dřívějšího opevnění knížete biskupa Federica Vanga (1207-1218) krátce poté,
co byl jmenován biskupem. Zastřešený dřevěný most spojuje věž s protějším břehem řeky,
kde se nachází opatství sv. Vavřince.
Během vzpoury v roce 1407 byl ve věži uvězněn kníže biskup Jiří z Lichtenštejna a i v následujících stoletích byla věž používána jako
vězení. Dnes je místem konání výstav současného umění, pořádaných trentským Památkovým ústavem.
Pro veřejnost je věž otevřena pouze v době
konání výstav.
Piazza della Portela, 1 – Tel. 0461 492100
www.comune.trento.it
sopr.storicoartistici@provincia.tn.it

Via Valsugana - Tel. 0461 216000
www.ecoargentario.it/orridopontealto
info@ecoargentario.it

