
Vínna cesta po Toskánsku
7 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM
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Program:

1. deň – odchod zo Slovenska v ranných hodinách, príchod 
do Talianska v neskorých večerných hodinách, ubytovanie 
v hoteli.

2. deň – raňajky, krátky transfer do  mestečka Volterra, 
ktoré kedysi bolo centrom etruskej civilizácie a  známym 
sa stalo aj vďaka ťažbe a spracovaniu alabastra. Prehliadka 
námestia so  stredovekými palácmi a  Dómu Santa Maria 
Assunta. Po prehliadne krátky presun do prekrásneho stre-
dovekého mestečka San Gimignano, prehliadka centra 
mesta s Bazilikou di Santa Maria Assunta, Dóm, Palazzo del 
Popolo, námestie Piazza della Cisterna. Ochutnávka naj-
slávnejšieho toskánskeho vína Chianti - najstaršej chrá-
nenej značky vína na svete (1716). Transfer späť do hotela.

3. deň – raňajky, prehliadka Pisy, známej vďaka šikmej veži 
Torre Pendente: Námestie zázrakov, ktoré je srdcom Pisy, 
s katedrálou a baptistériom, Camposanto – monumentál-
ny starý cintorín s múzeom, pozostatky rímskych kúpeľov. 
Transfer do mestečka San Vicenzo, kde ochutnáme známe 
víno Val di Cornia. Po ochutnávke relax pri mori, večer 

krátky transfer do hotela v blízkosti mesta Piombino.

4. deň – raňajky, z  prístavu Piombino trajekt na  ostrov 
Elba, kde žil 9 mesiacov vo  vyhnanstve Napoleon 
Bonaparte. Presun k  najvyššiemu vrchu Elby Monte 
Capanne, na  ktorého vrchol sa dostaneme lanovkou.
Návrat do mesta Portoferraio, kde môžeme navštíviť vežu 
Linguella, pevnosť Forte Stella, starý vstup do mesta Porta 
al Mare, Napoleonovu rezidenciu Villu dei Mulini. Večer 
trajekt z ostrova a transfer do hotela.

5. deň – raňajky, transfer do  malebného mestečka 
Montepulciano, prehliadka zahrňujúca hlavné námestie 
Piazza Grande s  kostolom a  radnicou, etruské pivnice 
s ohromnými vínnymi sudmi, úzke uličky s mnohými kosto-
líkmi a reštauráciami, individuálne voľno. Následne trans-
fer do  krásneho mestečka Pienza, ležiaceho v  oblasti Val 
d`Orcia, s úžasnými výhľadmi do krajiny, kde absolvujeme 
krátku prehliadku mesta: Námestie Pia II., Duomo, Palazzo 
Piccolomini. Po  prehliadke presun na  rodinnú farmu, 
ochutnávka výborného pikantného syra Pecorino, ľahká 

toskánska večera (v cene zájazdu). V  podvečerných hodi-
nách transfer do hotela v blízkosti Florencie. 

6. deň – raňajky, presun vlakom do  centra, prehliad-
ka Florencie – prechádzka mestom zahrňujúca 
Michelangelovo námestie, Piazza Signoria s  palácom 
Palazzo Vecchio, Dómske námestie s  katedrálou Santa 
Maria del Fiore, zvonicou a  baptistériom s  nádhernými 
unikátnymi stropnými mozaikami, možnosť individuálne 
navštíviť galériu Bargello alebo galériu Uffizi (nutná re-
zervácia vopred) s  bohatými zbierkami slávnych umelcov, 
kostol Santa Croce so známymi kostolnými freskami, most 
Ponte Vecchio – najstarší a najužší most ponad rieku Arno 
a  ďalšie pamätihodnosti. Presun vlakom späť k  autobusu 
a transfer na Slovensko vo večerných hodinách.

7. deň – príchod na Slovensko v dopoludňajších hodinách.

UPOZORNENIE: v prípade záujmu o lístky do galérie 
Uffizi je potrebné informovať sa v CK hneď pri objed-
návaní zájazdu.

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 5x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, 1x ľahká toskánska večera, ochutnávky podľa programu, trajekt 
na ostrov Elba, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: palivový príplatok 5 EUR,  pobytová taxa (platba na mieste 
cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie (vrátane poistenia COVID) KOMFORT 3,70 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 
4,70 EUR/os./deň, orientačná cena vstupov 95 EUR/os. (platba na mieste). Ostatné doplatky: miestenka 10 EUR/os., príplatok za dvojsedadlo 200 EUR, 
1-lôžková izba 180 EUR/5 nocí. Nástupné miesta: BA – bez príplatku, NR, TT - 10 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 15 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 20 EUR, BB, ZV, 
PB, ZA - 25 EUR.

Termíny 
7 dní/5 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za  osobu 
na prístelke

29.04. - 05.05. 695 685
18.09. - 24.09. 695 685

https://www.turancar.sk/cestovna-kancelaria/poznavacie-zajazdy/taliansko/vinna-cesta-po-toskansku

