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TOSKÁNSKO  -  KOLÍSKA  RENESANCIE 

 

    
 

TOSKÁNSKO – kraj preslávený úchvatnou  prírodou, malebnými  zákutiami, kultúrnym bohatstvom, dobrým ví-
nom...  Kraj bohatý na históriu sa pýši stredovekými náhornými mestečkami s čarovnou atmosférou a ako kolíska 
renesancie  unikátnymi umeleckými pamiatkami. Cesty sa kľukatia  krajinou  medzi zelenými  stráňami, vinicami, 

olivovými hájmi a cypruštekmi. Na každom kroku na vás dýchne história a nezabudnuteľná prírodná krása... 

TERMÍN:  
Pre kolektív podľa požiadavky 

 

CENA: 235 €  
V cene je doprava autobusom, 3x hotelové ubytovanie s bufetovými raňajkami pobytové taxy, prehliadky so 

sprievodcom CK 

Možný príplatok: nástup v Žiline, cestovné poistenie, vstupy, večere 

 
PROGRAM: 

1.deň: odchod zo Slovenska vo večerných hodinách, tranzit cez Rakúsko s pravidelnými hygienickými a bez-

pečnostnými prestávkami 

 

2.deň: v ranných hodinách príchod do hlavného mesta talianskej renesancie –Florencie, vyhliadka z Piazza Miche- 

langello, prehliadka centra s Dómom, baptistériom, Palazzo Vecchio Signoria, Ponte Vecchio, galéria Uffizi, fran-

tiškánsky kostol S. Croce – taliansky národný cintorín /hroby či pamätníky Michelangela, Leonarda, Machiavel-

liho, Rossiniho/, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli..., potulky po zákutiach s neopísateľnou atmosférou. Presun do 

kúpeľného mesta Montecatini Terme /talianske Karlove Vary/, ubytovanie v hoteli La Pia 

 

3.deň: raňajky, odchod do Sieny, prehliadka: nám. Il Campo, Duomo Santa Maria, San Domenico..., pokračovanie 

San Gimignano – historické rodové veže a hradby, návrat do Montecatini Terme, nocľah 

 

4.deň: raňajky, odchod do Collodi - prehliadka barokovej záhrady pri vile  Garzoni, pokračovanie do mesta  Lucca 

–atraktívna zmes námestí, malých kostolov, múzeí, galérií, úzkych dláždených uličiek, prehliadka: Piazza del Mer- 

cano – bývalý  rímsky amfiteáter, San  Martino, Baptisterium a kostol dei Santi  Giovanni e Reparata, San Michele 

in Foro, rodný dom Giacoma Pucciniho... Popoludní prehliadka skvostov mesta Pisa – Campo dei Miracoli, dóm, 

baptistérium, slávna šikmá veža, gotický klenot  Santa Maria de la Spina, návrat do Montecatini Terme, nocľah 

 

5.deň: raňajky, presun lanovkou na Montecatini Alto s nádherným výhľadom do okolia, odchod na Slovensko, prí- 

chod na Slovensko v neskorých večerných hodinách.  
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