
Toskánsko – zájezd – 12. 5. – 16. 5. 2015 
 

Toskánsko je domovem světově proslulých turistických ikon, láká návštěvníky již od dob, kdy se zde usadili 

Etruskové. Malebná krajina se středověkými pevnostmi na vršcích kopců, úrodné lesy  

a dramatická pohoří, olivové háje, vinohrady, cypřišové aleje a pestrobarevná pole. To vše patří 

k Toskánsku, ale ještě mnohem víc. Je zde totiž umění. Ale jaké umění! Etruská pohřebiště, římské sochy, 

ale především renesanční mistři jako Leonardo, Michelangelo, Raffael nebo Botticelli.  

 

Zájezd do Toskánska jsme připravili nejen s ohledem na studijní téma účastníků Univerzity třetího věku, ale 

také proto, že chceme nabídnout místa, která se ne vždy dostávají do programu tradičních tras výletů. Jde o 

oblast, která se řadí sice k dražším, ale zároveň nejkrásnějším evropským destinacím. Také bychom si přáli, 

abyste si zájezd užili v klidu a dokonalé pohodě, proto nás čeká jen jeden noční přejezd, a to poslední den.  

 

Program:  

1. den: Odjezd od pekárny (náves) v Psárech kolem 6.00 hodiny. Denní přejezd přes Německo a Rakousko  

do Itálie. Ve večerních hodinách příjezd do Montecatini Terme, ubytování. 

2.den: Snídaně, odjezd do města PISA – prohlídka Campo dei miracoli – Camposanto*, dóm*,                     

baptisterium*, světoznámá šikmá věž, VIAREGGIO – procházka kolem moře, LUCCA – rodiště 

Giacoma Pucciniho, centrum města na místě římského fóra, pozoruhodné náměstí Piazza Anfiteatro 

s domy postavenými na základech římského amfiteátru, dochované hradby, krásný románský dóm 

San Martino z 11. století a několik dalších krásných románských kostelů, vyhlídka  

z Torre Guinigi, návrat na ubytování, večeře. 

3. den: Snídaně, středověké SAN GIMIGNANO (UNESCO) s věžemi z 12.–13. století, náměstí Piazza  

della Cisterna se starobylými paláci s věžemi, katedrála, dóm* s freskami ze Starého i Nového 

zákona a s nádhernými Ghirlandaiovými freskami v Cappella di Santa Fina, Palazzo Popolo  

s Museo Civico a věží Torre Grossa, VILA MEDICEJSKÝCH POGGIO A CAIANO, jeden z prvních 

příkladů italské renesanční  venkovské vily v reprezentativním stylu, oblíbené sídlo velkovévody 

Františka Medici; interiéry 16.–19. století, divadlo a několik sálů s původními monumentálními 

manýristickými freskami – alegorické výjevy s významnými postavami rodu Medici, částečně 

dochovaná zahrada s torzy soch, dekoracemi apod., MONTECATINI TERME – možnost výjezdu 

lanovkou* do starého města, procházka městem, večeře. 

4. den: Snídaně, odjezd do FLORENCIE – náměstí Michelangelo s vyhlídkou na město, most Ponte Vecchio  

s krámky zlatníků, Palazzo Pitti a zahrady Boboli, náměstí Piazza della Signoria  

a Palazzo Vecchio, Michelangelova socha Davida, dóm a baptisterium, kaple Medicejských, kostel 

St. Maria Novella* s nádhernou výzdobou atd., osobní volno, nákupy, večer návrat domů. Noční 

přejezd přes Itálii, Rakousko a Německo. 

5. den:  Příjezd zpět v dopoledních hodinách. 

 

Vyhrazujeme si právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a zájmům skupiny. 

Orientační ceny vstupného: 

Florencie: Santa Croce € 6,00,  Galleria Uffizi € 8,00, Medicejská kaple € 6,00, zahrady Boboli € 7,00, Palazzo 

Pitti € 8,50, St. Maria Novella € 3,50, Baptisterium sv. Jana € 4,00, Campanila € 6,00, kopule Dómu € 8 (nebo 

kopule Dómu + zvonice Campanila + baptisterium – jednotná vstupenka € 10), kostel San Lorenzo + 

biblioteca Laurenziana € 4,50, Palazzo Vecchio € 6. 

http://www.geops.cz/zajezdy/detail-lokality/san-gimignano/


Pisa: dóm*€ 5, křtitelnice* € 5, Camposanto*€ 6; dóm + křtitelnice € 6, 3 památky dohromady € 8, 4 

památky dohromady € 10 €, šikmá věž € 15. 

San Gimignano: Dóm € 4,00. 

Lucca: Torre Guinigi € 3,50. 

Montecatini Terme: kabinová lanovka do Starého města tam i zpět € 7,00, jen tam  € 4,00, skupinová tam  

i zpět € 5,50. 

Každý si sám zvolí, který objekt chce navštívit a podle svého výběru si připraví příslušnou částku na vstupné. 

Obecně předpokládáme návštěvu objektů označených* (vstupné do těchto objektů je cca € 30,00). 

Cena zájezdu:              6 790,- Kč 

Cena zahrnuje: 

dopravu autobusem, 3x hotel (2lůž. pokoje s příslušenstvím) s polopenzí, průvodce, pobytovou taxu. 

Ke změně ceny zájezdu by mohlo dojít v případě, že by došlo k výraznému navýšení kurzu eura. 

Cena nezahrnuje: 

Pojištění, vstupné 

Doprava 

Klimatizovaným autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč), s WC, DVD. 

Ubytování 

3x hotel (2lůžkové pokoje s příslušenstvím) v Montecatini Terme, lázeňském městečku 55 km od Florencie 

Stravování 

3x kontinentální snídaně (italské snídaně jsou poměrně skromné – bageta, máslo, džem, káva, čaj), 2x 

servírovaná večeře je několikachodová, italská kuchyně. 

Orientační ceny potravin: 

Rychlé občerstvení (plněná bageta, kus pizzy): od 2,50 €, hlavní jídlo v restauraci od 8 €, menu o dvou 

chodech: od 10 €, káva: od 1 €, chléb: 1,50 €, balená voda 1,5 l: 1 €, pivo: 1 €, limo: od 1 €, průměrně ovoce 

1 kg: 2,50 €, zmrzlina: od 1,50 € 

Pojištění 

Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. Za příplatek 110 Kč lze zprostředkovat komplexní pojištění  

do zahraničí. 

 Podmínky realizace zájezdu:  

Zájezd se uskuteční při účasti minimálně 45 klientů. 
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