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         T O S K Á N S K O  
KOLÉBKA   RENESANCE 

MONTECARLO - LUCCA -  PISA - VOLTERA - SAN GIMIGNANO – SIENA - AREZZO  

Termín: 26. 5. - 31. 5. 2022 

Cena :  8.690, -Kč  
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým  klimatizovaným autobusem vybaveným WC, DVD a bufetem, 3xubytování  

ve 3*** hotelu ve 2 - 4 lůžkových pokojích, 3x snídaně, balíček   komplexního pojištění Nadstandard (obsahuje 

léčebné výlohy v zahraničí, odpovědnost za škody, storno pojištění na zdravotní problémy – pojišťovna vrací 80% 

ceny zájezdu, úrazové pojištění, pojištění  na rizika spojená s covidem 19), mapy, průvodce - historika. 

Doporučujeme plné očkování. Budeme Vás informovat o aktuální situaci epidemiologických opatření. 
Fakultativně lze objednat: večeři a  bagety 

Cena nezahrnuje vstupné a vjezdy do měst. Přesná výše vstupného bude uvedena v pokynech na cestu. Doporučená 

výše kapesného je  100 € a více . 

 

 

Program:  

1. den:  Odjezd ve 20. 00hod., noční přejezd Rakouskem s hygienickými   přestávkami 

2. den: Ranní zastávka v  MONTECARLU - italské pevnostní městečko založené Karlem IV. Poté 

návštěva města  LUCCA -  lucemburské město a rodné město G. Pucciniho. Piazza Anfiteatro, 

románská katedrála San Martino, románský kostel San Michele a San Frediano, renesanční 

radnice s podloubím, řada renesančních a barokových paláců a vil, kompletně zachované hradby. 

Prohlídka města a osobní volno. Podvečerní pobyt u moře v lázeňském městě VIAREGGIO. 

Nocleh. 

3.den: Po snídani odjezd do PISY. Návštěva jedinečného komplexu románských architektonických 

skvostů na Campo dei Miracoli (šikmá věž, dóm, baptisterium). Cesta toskánskou krajinou do 

etruského města VOLTERA – položeného na náhorní planině s ohromující podívanou do okolí. 

Ubytování a nocleh. 

4.den: Po snídani odjezd  do města  SAN GIMIGNANO - prohlídka jednoho z nejatraktivnějších míst 

Toskánska – unikátní historické město se 72 rodovými věžemi, odpolední prohlídka gotické  

SIENY- významné historické město s dochovanou zástavbou městských domů a paláců, město má 

největší středověké náměstí Evropy. Nocleh 

5.den: Po snídani  prohlídka romantického města AREZZO - klenot středověké architektury, které se 

stalo kulisou slavného filmu Život je krásný, procházka starým městem, návštěva baziliky San 

Francesco, medicejská pevnost, osobní volno…poté odjezd domů. 

6. den: Návrat do Brna v brzkých ranních   hodinách. 
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