
RNDr. Miroslav Hrdlička – poznávací cestovní kancelář  
Zlatnická 7, Praha 1, t. 235310114, 739356390, IČO: 16175166                         
www.toulkyevropou.cz, mail: kolektivy@toulkyevropou.cz                                     

TOULKY TOSKÁNSKEM (nejen)  za uměním                                                   
Program zájezdu:                                      Termín: čtvrtek 28. zá ří – neděle 1. října 
 
 

1. den: odjezd z Prahy v 6 hodin, 900 km dlouhý transfer / cca 11 hodin přes Bavorsko, 
Tyrolsko a Pádskou nížinu – cestou fotostopy např. Brenner, Brixen, Roveretto do Modeny 
 

MODENA – podvečerní město, 1-2hodinová prohlídka zahrne: 
* nejvýznamnější památku, katedrálu (Duomo) s bohatou sochařskou výzdobou (mistr  
  Wiligelmo), jedna z nejhezčích románských staveb v zemi,  
* Palazzo dei Musei (18. stol.), dnes sídlo estenské knihovny s více jak 380 000 knih a         
  12 000 rukopisů, sídlí zde též Galleria Estense s bohatou sbírkou děl domácích i cizích  
  renesačních a barokních mistrů.  
- nedávno otevřený Dům Luciana Pavarottiho – Casa Pavarotti (exteriéry - již bude zavřené) 
- pozdní příjezd na ubytování do ***hotelu Miro v Montecatini Terme, http://hotelmiro.eu 
 
 
 
 

     2. den:  SIENA, pravd. nejkrásnější místo v oblasti s údajně nejhezčím (svažitým) náměstím na 
světě, místem, kde se již od středověku konají slavnosti Palio delle Contrade s koňskými dostihy; 
rodiště sv. Kateřiny Sienské. Aristokratický ráz ghibellinské Sieny podtrhují gotické a raně renesanční 
malby či sochařská díla na zdejších architektonických skvostech (Duccio di Buonisegna, Simone 
Martini, Pietro a Ambrogio Lorenzettiové, Jacopo della Quercia) aj.  
 
 

Prohlídka / cca 4-5 hodin zahrne:  
* Dóm (návštěva, cca 5€) a stavby spjaté s dalšími světci: San Domenico, San Francesco 
* desítky gotických paláců a správních budov– výstavná radnice (Palazzo Pubblico)  
  s nápadně štíhlou věží budova skrývá jedno z nejslavnějších děl italské freskové malby,  
  alegorii Dobré a Špatné vlády od A. Lorenzettiho (1337– 43). 
* půlkruhové svažité náměstí před radnicí je od středověku dějištěm slavností, v jeho vyšší  
  části je obdélná renesanční kašna (Fonte Gaia), dílo J. d. Quercia z r. 1419. 
 
 



VOLTERRA– město alabastru, velký výškový rozdíl s ostrými serpentinami, úzkými a 
křivolakými uličkami a dominantou medicejské věže jej činí neodolatelným  
- podvečerní zastávka s prohlídkou katedrály Nanebevzetí Panny Marie, římského divadla      
  i hradeb, zčásti ještě etruských, toulky starým městem  
individuální ve čeře pro zájemce v místních trattoriích / tavernách a pizzeriích, menu dle 
vlastního výběru, cena od 10-13€, nákup suvenýrů z alabastru  
-  pozdní návrat na ubytování do Montecatini Terme (21. / 22. hodina) 
                                                                                           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. den  FLORENCIE –  den ve slavném m ěstě zrodu italské renesance   
Hlavní město Toskánska a metropole stejnojmenné provincie (436 000 obyv.) s rozvinutým průmyslem 
a kulturními institucemi včetně vlastní univerzity (zal. r. 1321); místo zrodu renesance, vedle Říma a 
Benátek nejvýznamnější soubor historických a uměleckých památek v Itálii. 
 
 

- celodenní prohlídka města (cca 10.-22./23. hod.) vč. 2-3hodinové prohlídky s místním 
průvodcem  zahrne např. tyto objekty:  
 
 

* Piazza della Signoria, Accademie se sochou Davida  
* dóm Santa Maria del Fiore (zdarma), baptisterium, kampanila a krypta již za vstupné - 
možná individuální návštěva 
* kostel San Lorenzo a kaple Medicejských,Santa Croce s hroby a pomníky věhlasných rodin  
* slavný most Ponte Vecchio s přistavěnými krámky,čtvrť Oltrarno 
* kaple Or San Michele, kostel S. Maria del Carmine, S. Lorenzo aj.  
* galerie Uffizi,  společná návštěva: vstupné + rezervačné a event. příležitostná výstava  
(v době tvorby itineráře nebyla ještě známa), cca 18€, www.uffizi.it 
* Palazzo Pitti, společná návštěva: výběr navštívených objektů dle aktuální situace – na jaře 
2017 nebyla známa: poklady velkovévodů, kostýmy a zahrady Boboli, muzeum porcelánu / 
příležitostná výstava  10€ / 13€, www.uffizi.it  - noční transfer do ČR 
 
 

4. den: návrat do Prahy v neděli okolo poledne 
 
 
 
 

Cena 5.990 Kč zahrnuje:   
* autobusovou dopravu vč. vjezdů do Florencie a Sieny 
* 2x ubytování v hotelu v Montecatini Terme: 2lůžk.pokoje s WC a sprchou, http://hotelmiro.eu 
* 2x italská snídaně rozšířená o šunku a sýr (Italové mnoho snídani nedají ☺)  
* služby dvou průvodců   
* komplexní cestovní pojištění, http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf 
* pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php  
* infomateriál a tradiční sladké pokušení. 
 
 

Poznámka: zájezd obsazuje primárně Městská knihovna Praha + volný nábor 
Orientační výše dalšího vstupného ve Florencii: 
Medicejská kaple 6-8€, Palazzo Vecchio: 10€, s věží 14€ 
Dóm (souhrnná vstupenka): baptisterium, kampanila a krypta 15€ 
Accademia: 8-10€ dle doby návštěvy, muzeum Bargello 4€ 
kostely: Santa Croce 6€, Santa Maria Novella 5€, San Lorenzo+biblioteca Laurenziana 7€  
(souhrnná vstupenka): baptisterium, kampanila a krypta 15€, muzeum Bargello 4€ 
 

Doporučujeme minimální kapesné na event.další vstupné, jídlo,… suvenýry alespoň 60+€. 
 



Orienta ční ceny potravin:  
rychlé občerstvení (bageta, pizzy): od 2,50 €, jídlo v restauraci. od 6-7 € / 15€+ menu o dvou chodech:  
káva: od 1,50€, chléb: 2€, balená voda 1,5 l: 0,50.-1,50 €, pivo: od 2€, limo: od 1€, 2 dl vína od 2€, 
láhev stolního vína od 2,50-3€ (kvalitní může dosahovat násobků), zmrzlina: od 1,50€…  
 
 
 

Nezapomeňte si vzít s sebou: 
* platný cestovní doklad a jeho kopii 
* valuty vč. kovových mincí (WC, drobná útrata) a nějakou českou korunu pro zastávky v ČR, nákup 
drobného občerstvení v autobusu, event. rezervu pro příp. směnu za cizí valutu v zahraničí 
* léky, pokud nějaké pravidelně používáte v dostatečném množství, kartičku české zdravotní 
pojišťovny 
* vybavení do autobusu: deku, cestovní polštářek / krční límec, náhradní oblečení, pohodlnou obuv  
* jídlo na cestu, event. trvanlivé potraviny / konzervy pro dlouhodobější konzumaci 
* alternativní oblečení podle délky a cílového regionu, deštník / pláštěnku, sluneční brýle. 
 
Průvodci a řidi či:  
po celou dobu zájezdu se o vás budou starat průvodci a řidiči dvorního dopravce BUDOS-BUS, s.r.o., 
http://www.toulkyevropou.cz/doprava.php, se kterými bezpečně jezdíme již cca 20 let.  
 
 
 
 

Na palubě autobusu dále účastníci zájezdu obdrží: 
* infomateriál     
* podle zájmu účastníků se při delších přejezdech promítají naučné příp. relaxační filmy, event. DVD 
z cest s nahrávkou průvodce.  
 
 

Kontaktní telefon pro p řípad akutní pot řeby: 739 356 390.  
 
 

CK Toulky Evropou.cz vám přejí příjemný pobyt na vaší cestě a bezpečný návrat do vašich domovů. 
 
 


