
CA Marcela Vančurová 
Konopáč 45, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 48179698 

tel: 724 169 118, email: vancampkon@seznam.cz 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

PERLY TOSKÁNSKA  

  

 
 

TERMÍN:  3. 10. - 7. 10. 2018                    CENA:  7.570,-Kč   
        
Orientační program: 
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách z ČR. 

2. den: Ráno příjezd do PISY (UNESCO) - Náměstí zázraků, šikmá věž, nekropole, kostel Pany Marie. Šikmou věž 

doporučujeme předem objednat na http://www.opapisa.it/. Odpoledne staroslavná LUCCA, její kostely, oválné náměstí 

Amfiteatro a kouzelné uličky, možnost vyhlídky ze středověké věže Torre di Guinigi. Navečer odjezd na ubytování do 

lázeňského města MONTECATINI TERME, procházka rušným lázeňským městem s možností vyjet lanovkou do 

starého města na kopci MONTECATINI ALTO. 

3. den: Po snídani celodenní výlet do toskánského vnitrozemí, do měst "na kopci", navštívíme středověkou cihlovou 

SIENU (UNESCO), dějiště středověkých koňských dostihů Palio, s krásnou katedrálou a zachovalým gotickým 

centrem. Přejezd romantickým vnitrozemím do "středověkého Manhattanu", do SAN GIMIGNANA (UNESCO), města 

gotických rodových věží, pokocháme se krásným výhledem na toskánskou krajinu plnou cypřišů a přírodních vln. 

Návrat na ubytování. 

4. den: Po snídani přejezd do SESTO FIORENTINO, odkud pojedeme místním vlakem (jízdenky zařídí průvodce a 

pojede s Vámi) do FLORENCIE (UNESCO), celodenní návštěva kolébky renesance, procházka starým městem s 

průvodcem, volno k návštěvě nejznámějších památek - Piazza del Duomo, Giottova kampanila, dómy, kaple 

Medicejských, Michelangelův David, zájemci navštíví galerii Uffizi. Večer se vrátíme do Sesta a vydáme se na cestu 

zpět do ČR. 

5. den: Návrat v dopoledních až poledních hodinách. 

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování *** hotel (2 lůžkové pokoje s příslušenstvím a možností přistýlky), 2 

x rozšířenou kontinentální snídani, vjezdy do měst, parkovné, průvodce. 

 

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění á 165,-Kč/os., vstupy (cca 50 €), jízdenky (3 €), místní průvodce (5 

€), pobytovou taxu (cca 2 €/os./noc). 

1L pokoj za příplatek 1000 Kč/os. 

 

Odjezdová místa: Svitavy, Česká Třebová, Ústí n. Orlicí, Litomyšl, V. Mýto, Holice, Chrudim, Heřmanův Městec, 

Pardubice, H. Králové, Poděbrady, Praha, Plzeň. 

Zájezd je pojištěn proti úpadku CK. 

Nabídka platí pro min. 20 osob. 

 

pobyt pořádá: 

CK KO-TOUR, Riegrova 52, 572 01 Polička 

http://www.opapisa.it/

