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Ubytování - TYP I. a II.: Je zajištěno hotelu**/*** ve
2lůžk. pokojích s vl. příslušenstvím v lázeňském městě
Montecatini Terme vzdáleném 20 km od Florencie.
Možno ubytovat 3. osobu na přistýlce - bez slevy.
Cena zájezdu obsahuje:
• I. 2 ubytování s kontinentální snídaní
• II. 4 ubytování s kontinentální snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
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Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q IJ 15 05 I
13.4. - 17.4.
7 490,viz text
Q IJ 27 07 II
3.7. - 9.7.
8 590,viz text
Q IJ 39 05 I
27.9. - 1.10.
7 490,viz text
+1 000 Kč II.+
+1 900 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj: I.+
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Cena zájezdu obsahuje:
• 3 ubytování se snídaní
• leteckou přepravu Praha/Pisa/Praha
• transfer do/z hotelu a letištní taxy a poplatky
• dopravu autokarem dle programu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 170 Kč
• připojištění storno nadstandard (viz str. 1): 310 Kč
2 490 Kč
• 4 večeře:
cca 80 EUR
• vstupy do objektů při prohlídkách:
• pobytovou taxu
cca 80 EUR
• vstupy do objektů:

Cena neobsahuje:
230 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• cestování MHD po Florencii
• průvodce ve Florencii:
cca 4 EUR
• místní pobytové taxy
• příplatek za 1 večeři:
480 Kč
• záloha na vstup do Galerie Uffizi*:
480 Kč
(*nutná rezervace 1 měsíc předem)
• II. záloha na vstupné do mramorových lomů
300 Kč
(min. počet 15 osob):
• vstupné ochutnávky a fakult. služby:
65 EUR
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, České Budějovice
nebo Plzeň ZDARMA. Hradec Králové, Pardubice, Brno 400 Kč.

Ubytování: Je zajištěno v hotelech*** ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální.
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FLORENCIE, PISA, LUCCA
Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do města Pisa. Odpolední nebo
večerní procházka. Návštěva Campo dei Miracoli (Pole
zázraků) se známou šikmou věží a Dómem. Fakultativně
výstup na šikmou věž. Přejezd na ubytování.
2. den: Snídaně. Návštěva města Lucca. Lucca je jedním z mála italských měst, které si zachovalo městské
hradby. Procházka městem s možností návštěvy Piazza
Amfiteatro, románská katedrála San Martino, renesanční radnice s podloubím. Odpoledne přejezd do
Florencie. Večerní procházka renesanční metropolí.
3. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Florencie.
Možnost návštěvy uměleckých muzeí, Galleria degli Uffi
zi, Galleria Accademia, (originál Davida), Palazzo
Medici, Riccardi, sídlo tohoto významného rodu,
Medicejská kaple: Knížecí kaple a pohřební kaple rodu
S. Marco, dominikánský klášter, kaple sv. Antonína,
gotický dům S. Maria del Fiore, největší církevní památka ve městě, baptisterium, Rajská brána, Gotická kampanila, Palazzo Vecchio - gotická radnice, Pantheon ze
13. stol., gotický a renesanční interiér, kostel Santa
Croce, hrobka Michelangela. Ponte Vecchio, most přes
řeku Arno, pozdně gotické a renesanční domy a paláce,
S. Maria d. Carmine, karmelitský kostel s klášterem,
kaple Capella Brancacci, fresky, Palazzo Pitti: Galeria
Palatina, evropská malba z 15.-18. stol. (Tizian, Raffael,
Botticelli, Galerie kostýmů a Galerie stříbra), zahrady.
4. den: Snídaně, individuální volno ve Florencii.
5. den: Snídaně, individuální volno, dle letového řádu
transfer na letiště a odlet do Prahy.

až 9
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odlet v ČR
Q IL 16 05
21.4. - 25.4.
16 490,PRAHA
Q IL 20 05
21.5. - 25.5.
16 490,PRAHA
Q IL 41 05
12.10. - 16.10. 16 490,PRAHA
+1 990 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
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Baptisterium San Giovanni: je křestní kaple zasvěcená sv.
Janu Křiteli, patronu Florencie. Její základy pochází pravděpodobně už z 5. století. Svoji dnešní podobu baptisterium získalo
ve 12. století v románském stylu. Tato památka je především
známá díky svým třem bronzovým dveřím. Najdeme na ni Jižní
bránu s výjevy ze života sv. Jana Křtitele od Andrea Pisana,
Severní bránu, s náměty z Nového zákona a východní Rajskou
bránu s výjevy ze Starého zákona (obě od Lorenza Ghibertiho).
Katedrála Santa Maria del Fiore: ptavba florentské katedrály začala už v roce 1296, dokončena však byla až roku 1367
po vystřídání několika architektů. V letech 1420-1434 byla katedrále přistavena cihlová kupole podle návrhu Filippa
Bruneleschiho. Celá stavba této osmiboké dvouplášové kupole se obešla bez lešení a dodnes je považovaná za architektonický zázrak - je to třetí největší kupole na světě.
Palazzo Vecchio (Starý palác): je nejdůležitější světskou stavbou Florencie. Stavět se začal na Piazza della Signoria (Náměstí
vlády) už v roce 1299 a dokončen byl roku 1314. Sídlily v něm
úřední orgány města. Palác byl opevněn proto, aby ochránil vládu před případnými útoky vzbouřeného lidu. Rod Medici, který
převzal moc v 40. letech 16. století, jej nechal přestavět do současné podoby. Budova dnes slouží jako radnice.
Ponte Vecchio: Nejznámější florentský most Ponte Vecchio
(Starý most) postavil přes řeku Arno architekt Neri di Fioravante
roku 1345. Most lemují po obou stranách řady malých obchůdků, které mu dodávají unikátní vzhled. Uprostřed mostu se
rozkládá malé náměstíčko, z něhož se dá pozorovat řeka. Nad
celým mostem prochází Vasariova chodba (Corridorio
Vasariano), postavená na žádost Cosima I., který chtěl mít bezpečný průchod z Palazzo Vecchio do Palazzo Pitti na druhém
břehu řeky. Krámky zlatníků po stranách mostu pocházejí z 16.
století, původně zde však sídlili řezníci. Most byl poškozen v roce 1944 německým vojskem a v roce 1966 povodní.
Galleria degli Uffizi: Nejnavštěvovanější galerie ve Florencii a
zároveň jedna z nejslavnějších galerií na světě. Nachází se v paláci Uffizi na nábřeží řeky Arno a má tvar písmene ,,U". V rozsáhlých sbírkách se nacházejí díla od autorů jako jsou Giotto,
Masaccio, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Lucas Cranach,
Albrecht Dürer, Michelangelo Buonarroti, Raffaelo Sanzio, Tizian,
Peter Paul Rubens, Caravaggio, Rembrandt a mnozí další.
Neptunova fontána: Tato památka, kterou najdeme na Piazza
della Signoria, pochází z roku 1565 a vytvořil ji Bartolomeo
Ammannati. Zakázku na fontánu původně získal Baccio
Bandinelli, který však stihl pouze návrh a po jeho smrti fontánu
dokončil jeho žák - výše zmíněný Ammannati. Sochy na fontáně jsou jak z mramoru tak z bronzu a celá fontána dosahuje výšky více než pěti metrů.
Socha Davida: Nejznámější florentskou sochu vytvořil v letech
1501-1504 renesanční umělec Michelangelo Buonarotti na objednávku florentské Signorie. Původně byla umístěna před
Pallazzo Vecchio, ale později byla přemístěna do Accademia di
Belle Arti (Akademie „krásného" umění) a na její místo byla vystavena replika. Socha je vytvořena z mramoru, váží 18 tun a s
podstavcem měří úctyhodných 517 cm (bez podstavce 410 cm).
Michelangelo za ni dostal zaplaceno 900 dukátů, což z něj udělalo na dnešní poměry mnohonásobného milionáře. Pro zajímavost, Leonardo da Vinci takovou částku nevydělal za celý život.
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Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: I. II. Odjezd z ČR v odpoledních hodinách
(odjezd z ČR viz ceník).
2. den: I. II. Florencie UNESCO, kolébka renesance,
dopoledne prohlídka s místním průvodcem: Piazza
della Signoria a Palazzo Vecchio, Michelangelův David,
Bargello, Piazza Duomo, dóm, Giottova kampanila,
St. Croce, zahrad Boboli, kostel S. Maria Novella.
Lázeňské městečko Montecatini Terme. Ubytování,
možnost večeře za příplatek.
3. den: I. II. San Gimignano UNESCO, poutní kostel,
Torre Grossu, středověké město s rodovými věžemi,
výborné víno Chianti, fakul. ochutnávka místních specialit
a vína Vernaccia. Pisa UNESCO, baptisterium, šikmá věž,

Camposanto. I. Lucca, rodiště Pucciniho, kouzelné nám.,
krásný dóm San Martino z 11. stol., vyhlídka. Atmosféra
podvečerního města. Návrat na ubytování. II. Krátká zastávka v městečku Vinci, rodišti L. da Vinci, a možnost
návštěvy jeho muzea. Návrat na ubytování.
4. den: I. Florencie: kostel San Lorenzo a kaple
Medicejských s Michelangelovými náhrobky, Ponte
Vecchio, možnost návštěvy galerie Uffizi či Academie,
tržnice. Na Velikonoce jedinečná velikonoční slavnost
Scoppio del Carro - "výbuch vozu" s průvodem v historických kostýmech, zapalováním velikonočního ohně a
ohňostrojem, tržnice a atmosféra uliček, možnost večeře
Možnost večeře, odjezd zpět do ČR. II. Kouzelné údolí
Garfagnana s krásnými přírodními scenériemi
Apuánských Alp. Fakultativně cesta místním busem do
hor a návštěva jeskyně. Carrara, variantně dle počasí výjezd k mramorovým dolům, fakultativně exkurze do
dolů, či odpolední koupání na městských plážích.
5. den: I. Ráno návrat do ČR. II. Lucca, historické jádro,
románská a gotická architektura, krátká prohlídka centra,
možnost volby dalšího programu: 1. skupina - individuální pobyt v Lucce, nebo 2. skupina - odjezd k moři na
pláže u Carrary, koupání, v podvečer návrat na ubytování
- cestou zastávka v Lucce a nástup 1. skupiny, v případě
nepříznivého počasí všichni odjezd z Luccy dříve, zastávka v Pistoii, starobylé město, nádherný dóm a další
památky, brzký návrat do Montecatini a možnost koupání
v termálním bazénu. V případě zájmu celodenní individualní výlet do Florencie místní dopravou cca 9 EUR.
6. den: II. Celodenní Florencie, galerie, muzea, Ponte
Vecchio, odpoledne možnost návštěvy galerie Uffizi.
Odjezd zpět do ČR.
7. den: II. Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
Italská historická města jsou uzavřena pro turistické autobusy. Autobus zajíždí na výstupní místa a odjíždí na určená
parkoviště. Při prohlídce Florencie Vás autobus zaveze na
okraj města a dále je nutné počítat s využitím městského
busu až přímo ke katedrále (cca 3EUR - 1 cesta).
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