
Program 
   zájezd Itálie  – Toskánsko   

Termín                   23. 9. – 30.9.2017 
 
 Místo                      Itálie – Toskánsko – Viareggio – Camping Paradisso 
 
Cena zájezdu:        6.990,- Kč/ osoba 
Cena zahrnuje:       

 5x ubytování v chatkách (studenti po 5 osobách – chatky v kempu, dvě ložnice, další vybavení chatky: 

sociální zařízení (WC a sprcha) a zařízený kuchyňský kout) 

 5x polopenze česká kuchyně (snídaně probíhají tak, že klienti dostanou do lednice potraviny na celý 

týden, případně si mohou vybrat z nabídky potravin dle potřeby a chutě, večeře je polévka a hlavní 

jídlo) 

 dopravu klimatizovaným autobusem dle programu  

 služby průvodce v místě pobytu 

 pojištění CK proti úpadku 

                     
Cena nezahrnuje:  

  pojištění léčebných výloh a storna (220,- Kč/ osoba/ pobyt) 

  pobytovou taxu 5€/os týden 

  ložní prádlo (příp. spací pytel), ručníky, hygienické potřeby 

  vratná kauce 50 EUR/chatka  

  vstupné 

 
Program:  
1. den – odjezd z ČR  

 
2. den – Ráno příjezd do FLORENCIE – 9hodinová pěší prohlídka města s využitím dopravy vlakem do centra města 

(jízdné není zahrnuto v ceně) (UNESCO, perla Toskánska na řece Arno, historické centrum města s katedrálou 
Santa Maria del Fiore, náměstí Signoria s radnicí, galerie Uffizi a Academia se sochou Davida, hrobka 
Medicejských, kostel Sv.Croce, náměstí Michelangela s výhledem na město, Palazzo Pitti s obrazovou galerií a 
nádhernými zahradami), odjezd na ubytování. 
 

3. den -  SIENA (UNESCO), původně etruské město, jehož kostely a paláce vytvářejí působivý architektonický 
komplex. Prohlídka města s řadou jedinečných památek, náměstí Piazza del Campo a Palazzo Publico s věží 

Torre del Mangia a muzeem Civico. Sienský dóm patřící k největším a nejkrásnějším katedrálám v Itálii. Návrat 
na ubytování. 

 
4. den – PISA (UNESCO, světoznámé město s „náměstím zázraků”, dóm, baptisterium a šikmá věž, historické 

centrum s univerzitou), 
LUCCA - historické středověké město se zachovalými hradbami, kostel S. Frediano se základy z 6. století, 
románský dóm Sv. Martina, rodný dům Giacoma Pucciniho, římský amfiteátr, možnost procházky po městských 
hradbách, věž). Návrat na ubytování. 

 
5. den – Cinque Terre  

Dopoledne návštěva Cinque Terre (součástí světového dědictví UNESCO), skalnaté pobřeží oblasti zahrnující 
pět, terasovitě vystavěných a nádherně barevných vesnic. Možnost projížďky lodí podél pobřeží. 

 
6. den -  Volterra + San Vincenzo nebo Volterra + San Gimignano  

VOLTERRA – město alabastru, které dosáhlo svého největšího rozkvětu za Etrusků. Krásné městské brány, 
impozantní středověké paláce, katedrála 
SAN GIMIGNANO (UNESCO, město se zachovaným středověkým jádrem a mnoha „stavovskými věžemi”, 
zachovalé městské hradby, romantické uličky starého města, románský dóm z 12. století, jedno z nejkrásnějších 
měst v Itálii), návrat na nocleh 
SAN VINCENZO – přímořské letovisko se zajímavým podlouhlým přístavem. Hlavní pobřežní ulice Corsa Italia je 
pak centrem společenského života. Kolem ní se nachází nejstarší část města s historickými domy, místní kostel, 
obchody i hotely. 
Návrat na ubytování 
 

7. den -  Ukončení ubytování, odjezd do ČR 
8. den – příjezd do ČR 


