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Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz

JIŽNÍ TOSKÁNSKO A OSTROV ELBA
SAN GIMIGNANO • VOLTERA • OSTROV ELBA •
PORTOFERRAIO • POGGIO • MARCIANA • MONTE
CAPANNE • PROCCHIO • PITIGLIANO • SOVANA •
SATURNIA • MONTE ARGENTARIO • GROSSETO • SIENA
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Pisa San Gimignano
• • • Siena
Volterra •

• Grosseto
•Sovana
Pitigliano
• •
Cerveteri • •• Tivoli
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Elba •
Monte Argentario
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Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odpoledne odjezd z ČR (odjezd z ČR viz ceník).
2. den: Ráno příjezd do oblasti půvabného Toskánska.
Navštívíme město rodových věží San Gimignano klenot Toskánska, prohlídka středověkého opevněného
městečka vč. náměstí Piazza della Cisterna a Piazza del
Duomo s nespočetnými architektonickými poklady bazilika, věž Torre della Rognoza, poutní kostel a
obchůdky s řemeslnými dílnami a toskánskými specialitami. Krátce navštívíme i středověkou Volteru, větrem
ošlehané městečko s puncem hrdosti a nedobytnosti,
město alabastru - historické centrum města s tajuplnými uličkami, kamenickými dílnami a krámky. Po prohlídce odjedeme do přímořského letoviska jižního
Toskánska na ubytování, večeře.
3. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
4. den: Snídaně. Fakultativní celodenní výlet na nejnavštěvovanější ostrov Toskánského souostroví ostrov
Elba, úchvatné pláže, tyrkysově modrá voda, nádherné
hory a omračující vyhlídky. Navštívíme Portoferraio někdejší římský přístav, procházka uličkami historického
centra, pevnost Forte Stella, Napoleonova vila Mulini s
nádhernou terasovitou zahradou. Na prohlídku půvabných vesniček vyjedeme do hor: Vesnička Poggio - příkré
dlážděné uličky, nádherný výhled na Marcianu Marinu a
pobřeží. Marciana - malebná kamenná vesnička, možnost
fakult. výjezdu lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova Monte Capanne - krásné výhledy až na Korsiku. Procházka
nejstarší obcí ostrova Marciana alte s elegantními
patricijskými a měšanskými domy, možnost koupání na
pláži mezi útesy v malebném středisku Procchio. Odjezd
na trajekt a návrat na ubytování, večeře.
5. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
6. den: Snídaně. Výlet za etruskými sídly. Vysoko nad
jeskyněmi v útesech údolí Lente navštívíme město s
jedinečnou polohou Pitigliano - bludiště středověkých
uliček, bývalé židovské ghetto, palác Orsini, působivý
viadukt. Pokračujeme do městečka Sovana, které se řadí
k nejkrásnějším v celé Itálii, žlutohnědý pískovec, kostel
Santa Maria s freskami a v okolí nejhezčí etruské hrobky
Toskánska - Necropoli di Sovana, via cave - hloubené
cesty vytesané do skály Etrusky, hrobka Tomba
Ildebranda. Saturnie - na závěr dne se ponoříme do
zdejších přírodních horkých pramenů. Relaxace v sirných
termálních lázních. Návrat na ubytování, večeře.

ŘÍM • TIVOLI • CERVETERI
S POBYTEM U TYRHÉNSKÉHO MOŘE
ŘÍM • CERVETERI • OSTIA ANTICA • TIVOLI • CASTEL
GANDOLFO • VATIKÁN

Ubytování: Je zajištěno v hotelu*** oblast Follonica.
Ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím Snídaně
kontinentální, večeře menu 3 chody.
Cena zájezdu obsahuje:
• 7 ubytování s polopenzí
• dopravu luxusním autokarem
• pobytovou taxu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• výlet na ostrov Elba**:
• fakulativní výlet 7. den *:
(**nutná rezervace v CK, min. 25 osob)
cca
• vstupy, fakultativní služby:

M

320 Kč
790 Kč
400 Kč
80 EUR
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1.9. - 10.9.

Příplatek za 1lůžk. pokoj:

2lůžk.
14 890,-

%

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
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Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V. Mýto, Holice
(Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady ZDARMA;
viz str. 1
Olomouc 250 Kč; Hranice, Frýdek Místek, Nový Jičín, Ostrava 500 Kč
až

odjezd ČR
viz text
+3 990 Kč
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Program zájezdu: (dvě možnosti dopravy)
Doprava „A” BUS • „B” LETECKY
1. den: Program „A” Odjezd z ČR v podvečerních
hodinách (odjezd z ČR viz ceník).
2. den: „A” Příjezd na pobřeží Tyrhénského moře
nedaleko Říma, v odpoledních hodinách ubytování, volný program, možnost koupání.
Program „B” Odlet z Prahy do Říma (transfer v ČR viz
ceník). Transfer na ubytování v Římě.
Dále společný program „A” • „B”
3. den: Ráno odjezd do Říma, prohlídka antického
velkoměsta, Koloseum - symbol města a nejvýznamnější římský amfiteátr vybudovaný císařem
Vespasiánem, Forum Romanum s pozůstatky budov,
chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k
Římu v 1. - 4. stol., Palatin rezidence císařů, Kapitol
náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci
a vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou
sochou Marca Aurelia z 2. stol., Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in
Vincoli s originálem Michelangelova Mojžíše.
4. den: Snídaně, individuální volno, pobyt u moře.
5. den: Snídaně. Dopoledne navštívíme etruskou
nekropoli Cerveteri UNESCO - jedno z nejmocnějších
hospodářských center ve středomoří, v blízkosti Etruská
nekropole - město mrtvých s etruskými hrobkami,
Tomba dei Rilievi. Cestou zpět prohlídka bývalého římského přístavu Ostia Antica, ruiny starého antického
města ze 4. stol. př. n. l. podávající velkolepý obraz o
každodenním životě v antickém Římě. Návrat na hotel,
koupání a pobyt u moře.
6. den: Snídaně. Výlet do antického městečka TivolI bývalé oblíbené letovisko movitých Římanů, papežů,
kardinálů i římské renesanční šlechty. Villa D´Este UNESCO, prohlídka renesančních zahrad s terasami,
stovkami fontán a vodotrysků, oáza klidu a zeleně. Villa
Adriana UNESCO - Hadriánova vila velkolepý komplex
antických památek z doby největší slávy římského impéria za vlády císaře Hadriána, Vodní divadlo, Venušin
chrám, uměle vytvořené údolí Canopus, krásné
zahrady. Odpoledne návrat na hotel krajinou
Albánských vrchů, městečko Frascati v oblasti tzv.
Castelli Romani, s tradiční výrobou bílého vína, Castel
Gandolfo, překrásné borgo na kopci, jemuž dominuje
papežská letní rezidence, výhledy na Lago di Albano.
7. den: Snídaně. Dokončení prohlídky Říma - Vatikánu
UNESCO, náměstí sv. Petra s kolonádami z dórských
sloupů, bazilika sv. Petra, stojící na posvátném místě,
kde byl ukřižován a pohřben apoštol Petr, na její výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další,
Michelangelova Pieta, Stolec sv. Petra od Berniniho,
velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami antického
umění, Raffaelovy Stanze, Pinakotéka a Sixtinská kaple s
nejslavnějším uměleckým dílem na světě Michelangelovy fresky - Poslední soud. Výstup na kopuli baziliky s ohromujícím výhledem na celý Řím.
Procházka starobylou čtvrtí Trastevere s nejstaršími
kostely Říma, sple úzkých uliček a nejslavnější barokní
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7. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno,
večeře. Nebo dle zájmu (min. 25 účastníků) fakultativní
výlet do „Toskánské oázy" - Monte Argentario - čisté
moře, malebné přístavy - Porto Santo Stefano, Porto
Ercole a Orbetello, skvostná příroda - písečné kosy
„tomboll", laguny. Individuální volno a odpočinek v některé z elegantních marín a na zdejších pěkných plážích.
8. den: Snídaně. Polodenní výlet do hlavního města
stejnojmenné provincie Grosseto s řadou kulturních
památek - náměstí Piazza Dante s katedrálou
sv. Vavřince, zvonicí a socha Canapone Monument,
věnovaná Leopoldovi II. Toskánskému, kostel
sv. Františka, palác Aldobrandeschi, individuální volno.
Návrat na hotel a pobyt u moře, večeře.
9. den: Snídaně, odjezd do Sieny, prohlídka středověkého centra UNESCO - hlavní náměstí Piazza del
Campo s Palazzo Comunale, zvonice Torre del Mangia,
úchvatně zdobená sienská katedrála - jeden z nejlepších
příkladů gotiky v celé Itálii, baptisterium s mramorovou
fasádou, procházka klikatými uličkami centra s kostely,
paláci a muzei. Odpoledne odjezd do ČR.
10. den: „Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

INFORMACE: Italská historická města jsou uzavřena pro turistické autobusy. Autobus zajíždí na výstupní místa a odjíždí na určená parkoviště, pak se pokračuje MHD.

26 CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám probíhajících akcí a otevíracím dobám.

