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TOSKÁNSKO – KOLÍSKA RENESANCIE

TOSKÁNSKO – kraj preslávený úchvatnou prírodou, malebnými zákutiami, kultúrnym bohatstvom, dobrým vínom... 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: 18.-22.9.2019
Pre kolektív termín podľa požiadavky

CENA: 235,V cene je doprava autobusom, 3x hotelové ubytovanie s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK, pobytové taxy
Možný príplatok: vstupenky, poistenie, večere
PROGRAM:
1.deň:odchod zo Žiliny o 17,00 hod., možnosť nástupu po Bratislavu. Tranzit cez Rakúsko s pravidelnými hygienickými a bezpečnostnými prestávkami.
2.deň: v ranných hodinách príchod do hlavného mesta talianskej renesancie –Florencie, vyhliadka z Piazza Michelangello, prehliadka centra s Dómom, baptistériom, Palazzo Vecchio Signoria, Ponte Vecchio, podľa záujmu galéria Uffizi, františkánsky kostol S. Croce – taliansky národný cintorín /hroby či pamätníky Michelangela, Leonarda, Machiavelliho, Rossiniho/, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli..., potulky po zákutiach s neopísateľnou atmosférou. Presun do malebného kúpeľného mestečka Montecatini Terme /talianske Karlove Vary/ v údolí Val di Nevole
s perfektne udržiavanými záhradami, luxusnými budovami v honosnom secesnom slohu, ubytovanie.
3.deň:raňajky, odchod do rozprávkovej Sieny, obklopenej kopcami, olivovými hájmi a vinicami Chianti, prehliadka: nám. Il Campo, Duomo Santa Maria, San Domenico..., pokračovanie do stredovekého mestečka Monteriggioni – mestské opevnenie z 13.st., námestie Piazza Roma s románskym kostolom. Návšteva kamenného
stredovekého mestečka, známeho ako mesto veží San Gimignano s historickými rodovými vežami a hradbami,
ktoré stojí na mieste bývalého etruského osídlenia. Prehliadka centra s bazilikou di Santa Maria Asunta, Dóm Palazzo del Popolo, Piazza della Cisterna, návrat na hotel.
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
Mercano – 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 na hotel.
5.deň: raňajky, presun lanovkou do stredovekej dedinky Montecatini Alto s hradom, kostolmi, stredovekou vežou,
nádherným výhľadom do šíreho okolia, odchod na Slovensko, príchod v neskorých nočných hodinách.

