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Tel 0427.97037 - Fax 0427.97515
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www.gelindo.it 

Nechte se nakazit při půvabné 
zastávce, během které můžete 

znovu objevit čas zapomenutých hodnot a tradic, jež  by měly nové 
generace znovu okusit. Návštěva na farmě, při které si odpočinete 
v kontaktu s přírodou a s autentickými chutěmi naší země.
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…znovu objevovat nebe a zemi…



Gelindo dei Magredi: něco o resortu

Náš kraj
Starověká oblast „Vivarium“, oblíbené 
místo Římanů pro hony na koních, má tu 
zvláštnost, že se nachází v kraji Magredi, 
jež má toponomasticky jasný keltský pů-
vod znamenající širokou záplavovou oblast 
(magus) položenou na úpatí Dolomitů a 
protkanou řekami (ritus) Cellina, Meduna 
a Colvera (Magus ritus, země mezi řeka-
mi): přírodní park o rozloze přibližně 300 
km2 zkrášlený vegetací v mnoha aspektech 
připomínající ruskou step, v němž lze obje-
vit mnoho botanických rarit - Cambre Ta-
taria je jednou z nejvzácnějších. Část této 
chráněné oblasti pokrývají rozlehlé panen-

ské louky, na kterých je možné cválat 
bez třmenů, zbytek je ideální půdou 

pro pěstování vína, z něhož se vyrá-
bí známé víno „dei Magredi“.

Gelindo dei Magredi je venkovské turistické centrum nacházející se v oblasti Magredi, přírodním parku o rozloze 400 km2 
situovaném severně od severoitalského města Pordenone, v úpatí Dolomitů. Základ resortu tvoří  statek o rozloze 15 ha, do kterého 
jsou včleněny hotel s restaurací; agroturistické ubytování s vlastním sociálním zařízením, televizí a klimatizací; Červený dům ve 
furlánském stylu se společenskou místností s otevřeným krbem („fogolar“) ; stará sýrárna („Lataria“) přestavěná na agroturismus; 
agrocamping s rybníkem a dětským hřištěm. Pastviny ve stínu stromů, biologické záhony a ovocné sady, vinice, sklípek, malé 
venkovské muzeum, funkční stáje s cvičnými  dráhami a krytou jízdárnou a bazén doplňují tento agroturistický resort. Bratři 
Trevisanutto, potomci maďarského šlechtice a rytíře Gelinda, založili tuto zemědělskou společnost roku 1970 jako model provozu 
a výchovy sloužící agroturistickému sektoru. Dnes se skládá z přibližně 30 ha pozemků rozdělených na pole,  na kterých 
se pěstuje obilí a pícniny, vinice, biologické sady a záhony, skleníky. Najdeme zde i chov jalovic, prasat, drůbeže a oslů. I 
jen krátký pobyt bude příležitostí pro prožití radostné a bezstarostné, ovšem i poučné dovolené, neboť silnou stránkou 
agroturistiky je schopnost umožnit znovuobjevení hodnot a tradic, které pomalu zapomínáme.

Popis jednotlivých částí resortu: Restaurace
La Corte dei Magredi: tradiční restaurace se salonky a sálem pro hostiny 
Lataria dei Magredi: agroturistická restaurace
Místo na piknik: venkovský kiosek pro grilování pod pergolami
Přísně agroturistická kuchyně - vaří se z produktů Statku Gelindo

Ubytování:
80 míst, 40 pokojů rozdělených do 5 dependance. Lataria dei Magredi 
- historická kamenná stavba, bývalá sýrárna. Červený dům - panská usedlost se 
společenskou místností s otevřeným krbem stojící v samém srdci resortu. Hotel Gelindo - 10 
pokojů s pohledem na zahradu a rozkvetlé terasy. Žlutý dům - 5 pokojů pro více osob s kuchyňkou. 
Dům Attilia - 8 pokojů se 2 kancelářemi, vhodné pro obchodníky - před dokončením. V nedaleké vile 
v benátském stylu máme k dispozici dalších 20 pokojů.

Další služby:
Výchovný statek a sklípek - agroturistická trasa s návštěvou statku a ochutnávkou typických výrobků.
Agrocamping - s 18 místy, sprchami a toaletami pro 100 osob. S okrasným rybníčkem, nachází se uprostřed 30.000 m2 zeleně.
Zemědělská prodejna „Il buteghin“- výstavka a prodej specialit z oblasti Friuli Venezia Giulia
Jízdárna - pro jezdeckou školu a projížďky na koních a v kočáře
Různé vybavení pro bezplatné použití: kola, luky, míče. Úschovna kol a motocyklů s malou dílnou.
Tenisové kurty, fotbalové hřiště a lezecká skála se nacházejí v místním sportovním centru.
Ve Spilimbergu (vzdáleném 8 km) jsou 3 bazény, z nichž jeden je krytý.
Ve Vivaru se nachází lékárna, lékař, pošta, obchody. Nemocnice v Maniagu, Spilimbergu
a Pordenone ve vzdálenosti 12 km.

Program - kromě tradičních pobytů připravuje Gelindo dei Magredi:
a) každodenní tématické výlety za poznáním krajových umů, míst a chutí; 
b) studijní pobyty se základními kurzy mozaiky, vaření a zemědělské výchovy;
c) sportovní pobyty na téma jezdectví, jízda se spřežením a cykloturistika.
Mimo to nabízíme asistenci cykloturistickým skupinám a motorkářům při výběru itinerářů a při dopravě.
Zvláštní pozornost věnujeme dětské turistice, organizujeme následující programy:
Výchovný statek; Studijní pobyty během školního roku; Letní tábory; Voltižování a Keltský tábor.

Potřebujete-li jakékoliv další informace, jsme vám plně k dispozici.
Srdečně zdraví rodina Trevisanutto
Jak se k nám dostanete: Z dálnice Trieste - Venezia: výjezd Portogruaro – Pordenone. Pokračujte směr Pordenone. Výjezd Cimpello, ihned 
odbočka Cimpello – Sequals; přejet nadjezd u Pordenone, sjet na odbočce Vivaro – San Giorgo (25 km). Z Udine: silnice ss 464 směr 
Spilimbergo. Z Pordenone: na kruhové křižovatce „Cinestar“ výjezd Cimpello – Sequals, poté odbočit směr Vivaro – San Giorgio (14 km). 
Z Pordenone: směr San Quirino – San Foca – Vivaro. Z Tarvisia: dálnice A 23, výjezd Gemona – Osoppo, dále směr San Daniele, Spilimbergo. 
Z dálnice Venezia – Belluno: výjezd Conegliano a dále směr Sacile nebo výjezd Longarone a dále směr Valcellina.
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