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TOSKÁNSKEM NA KOLE

Desetidenní cykloturistický zájezd do Itálie. Individuální etapové putování po vyznačených i nevyznačených
cyklostezkách v oblasti Toskánska, které je právem považováno za jednu z nejhezčích oblastí Itálie. Toskánsko
je opravdu výjimečný kraj, ve kterém se snoubí jedinečná přírodní rozmanitost spolu s bohatou kulturou. Oblast
s podobným podnebím nenajdete nikde jinde na Apeninském poloostrově. Zároveň se jedná o kraj
s bohatou historií, sahající až do dob starověku a antiky. Později se Toskánsko resp. Florencie stala kolébkou
renesance a je považována za hlavní evropské město umění, která nejenže zvýšila úroveň vzdělanosti, ale také
zanechala významnou kulturní stopu v místě svého vzniku. Stačí se porozhlédnout po toskánské krajině a spatříte
scenérie připomínající plátna renesančních malířů: vinice, olivové háje nebo středověkou architekturu vyvýšených
pahorků. Renesanční umělci Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti nebo Donatello často zpodobňovali
hornatou toskánskou krajinu. Ve světě se dokonce ujal termín „toskánská krajina“, popisující mírně zvlněnou krajinu
s olivovníky a vinicemi. Projížďka na kole romantickým toskánským venkovem nabízí venkovské domy v barvách hlíny,
olivovníky, štíhlé cypřiše vysázené podél klikatících se cest, stinné pinie, vinice, které se přizpůsobují terénu a
zachovávají tak přírodní krajinný ráz.

UBYTOVÁNÍ
Neoklasicistní vila Migliarina www.migliarina.it/en/site/agriturismo/ na pozemku panství Montozzi se
nachází mezi městy Florencie, Arezzo a Siena v samém srdci Toskánska a ve světoznámé vinařské
oblasti Chianti a je ztělesněním šarmu a historie. Panství se rozkládá se na více než 500 hektarech, z
toho je 28 hektarů vinic Chianti a 27 hektarů olivových hájů, ze kterých zde vyrábí znamenité víno a slavný extra
panenský olivový olej – možnost degustace a ochutnávky za příplatek. Nádherná zahrada s velkým kruhovým
bazénem a přilehlé okolí představuje typické Toskánsko, jehož poloha je ideální k poznávání zajímavostí a památek
Toskánska. Vila Migliarina a venkovské domy + rozlehlá zahrada patřící k vile, byly zachovány s maximálním
respektem k tradici a původnímu toskánskému vzhledu. Budete ubytováni v apartmánech, které jsou zdobeny
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originálními freskami a obnaženými dřevěnými trámy. Pohodlí umocňují terakotové podlahy a stinná zákoutí přilehlé
toskánské zahrady. Apartmány jsou vybaveny prostornými obývacími prostory: kuchyní - elektrickou a plynovou
troubou, lednicí, myčkou, mikrovlnnou troubou, ložnicí a koupelnou - ložní prádlo a ručníky v ceně. Wi-fi připojení je
k dispozici ve vnitřních i venkovních prostorách.

STRAVOVÁNÍ
Ubytování bez stravy, vaření v zařízených apartmánech, nebo v
restauracích. Ve vinotéce, která je součástí vily, si můžete zakoupit víno
z produkce rodiny, které vila, vinice i olivové háje patří a vychutnat si jej
třeba na přilehlé zahradě s bazénem. V případě zájmu je možno domluvit degustaci
těchto vín a extra panenského olivového oleje z vlastní produkce spojenou s výkladem
samotného majitele panství signora Antonia Bartolini Baldelli / za poplatek /.

RELAX
K zázemí vily patří také rozlehlá zahrada, venkovní bazén se slunečníky a lehátky, gril, fotbalové hřiště,
volejbalové hřiště, stolní tenis a kulečník a šipky. Nechybí ani herna pro děti s tabulí, stolem, židlemi a
hračkami. Velice důležitou informací je, že vila má ubytovací kapacitu odpovídající našemu zájezdu, takže veškeré
zázemí, především bazén a zahradu, budeme využívat jen my a nemusíme se o něj s nikým dělit.

Nenáročná a pohodová cykloturistika s možností využití doprovodného autobusu.
DOPORUČENÉ KOLO:

POČET DNÍ NA KOLE:

trekkingové / horské / silniční

8 dní

TERMÍN A CENA

2.7.2021 – 11.7.2021
11 600,- Kč

/ děti do 15 let sleva 20% /

ZÁLOHU VE VÝŠI 1000,- Kč JE NUTNÉ UHRADIT DO 31.3.2021.
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V CENĚ JE ZAHRNUTO:

Doprava klimatizovaným autobusem se speciálním vlekem na kola
s možností občerstvení. Přeprava kol - autobus je k dispozici každý den, kopíruje naši trasu. V průběhu dne
jsou zařazeny čekací zastávky, proto si s sebou na kolo můžete vzít jen nejnutnější věci. Ubytování – 7x
nocleh ve vile Migliarina včetně všech poplatků, energií, závěrečného úklidu, povlečení, ručníků, využívání
soukromého bazénu, slunečníků, lehátek a pobytové taxy. Dále povinný poplatek pro vjezd do Florencie cca 12 Euro
/ osoba a značně vysoké poplatky spojené s parkováním v navštívených městech apod. Dále mapy tras, informační a
propagační materiály, převoz osobních věcí, asistenci průvodce. Pojištění proti úpadku CK.

CENA NEOBSAHUJE: Cestovní pojištění cca 20 Kč / den. Večer s degustací vín a olivového oleje – cca 5 Euro
nepovinné. Neobsahuje dále případné vstupné na turistické atrakce, do muzeí, galerií apod., což však není povinné.

PROGRAM: 1. den: navečer odjezd z ČR, noční přejezd do Itálie. 2.den: Krajem Chianti - po nočním přejezdu
dopoledne složení kol v oblasti Chianti pod Monte Grossi. Zde na kole navštívíme okouzlující statek a vilu v bývalém
opatství – vinařství Badia Coltibuono, nacházející se v samém srdci oblasti Chianti
Classico. Jedná se o románský klášter z 11. století, okolo něhož zdejší mniši
vysazovali vinice a v průběhu staletí obhospodařovali několik tisícovek akrů vinic Je
možno navštívit historické sklepy postavené mnichy, projít se zahradami a
nádvořím monumentální vily. Ochutnávka bio vín a olejů v přilehlé restauraci
s nádherným výhledem. V sousedství katolický kostel Abbazia Di Coltibuono.
Následuje půldenní nenáročná cykloturistika sjezdem do údolí řeky Arno přes
románskou vesničku Cavriglia do Montevarchi. V období nadvlády Florenťanů, se
zde vyrábělo hedvábí, vlna, textil a keramika. Proto zde narazíte například na
butiky světové módní značky Prada a dalších prodejen značkové módy. Nakonec
přes Levane do vily Migliarina. Ubytování, seznámení s okolím, relax u bazénu / 30
km /. 3.den: Siena Gotická perla Toskánska (UNESCO) - náměstí El Campo ve
tvaru lastury, Palazzo
Pubblico, výhledy z věže
Torre
del
Mangia,
velkolepý dóm. Odpolední trasa toskánským venkovem a
vinicemi do středověké vesnice - pevnosti Monteriggioni,
kterou obklopuje opevnění ze 13. století se 14 věžemi, jehož
úkolem bylo ochraňovat nedalekou Sienu od nepřátelských
florentských vojsk. Kromě opevnění je ve městě ukryta celá
řada historických a architektonických skvostů. Centrem
města je náměstí s pěkným románským kostelem a s
obchůdky plnými řemeslných výrobků. Navštívit můžete také
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vinotéky s ochutnávkou místních vín značky Castello di Monteriggioni. Jelikož je pevnost vyvýšená nad okolní krajinu
nabízí překrásné výhledy. / 25 km /. youtu.be/fFouXTltiHk 4.den: Castiglion Fiorentino + Arezzo Busem k z dálky
viditelným majestátním hradbám středověké pevnosti Casseri města Castiglion Fiorentino, které se dochovaly téměř
neporušené. I samotné jádro města ale ukrývá spoustu architektonicky zajímavých historických budov a kostelů, z
nichž nejvýznamnější je gotický kostel Sant'Angelo, kde se nachází umělecká galerie Pinacoteca - jsou zde zachovány
vzácné šperky ze 13. století a přehlídka obrazů – vstup volný. Po cyklostezce k dalšímu skvostu do Arezza
youtu.be/5WASK_H3HWQ - jednoho z nejbohatších měst Toskánska, které zbohatlo mimo jiné zásluhou výroby
zlatých šperků, které jsou exportovány do celé Evropy. Nachází se na mírném kopci a jeho dominantu tvoří katedrála,
biskupský palác a medicejská pevnost. Svou dnešní podobu město získalo ve 12. a 13. Století. K historickým budovám,
které si zachovaly původní tvář, patří zdejší kostely – kostel
Pieve Santa Maria, Palazzo del Tribunale ze 17. století, Palazzo
della Fraternita, jehož původ sahá až do 13. století. Za
zhlédnutí stojí rovněž pískovcová bazilika Duomo San Donato
s krásnými barevnými okny z 16. století. Největším uměleckým
pokladem města jsou fresky v bazilice sv. Františka z Assisi od
Piera della Francesca. Největší magnet je však náměstí Piazza
Grande s historickými budovami. V neposlední řadě se zde
nachází krásný městský pak s výhledy a památníkem
Francesca Petrarcy. Po prohlídce města busem zpět na místo
ubytování / 35 km /.

5.den: San Gimignano youtu.be/zq6l6VvYyG8 Busem k další perle Toskánska s typickou siluetou středověkých
rodových věží (UNESCO). Nádherná cyklotrasa typickou toskánskou krajinou olivovými háji a vinicemi do Poggibonsi s
pevností Poggio a kostely San Lorenzo a Choral. Odtud po cyklostezce -zrušené železnici do Colle di Val d'Elsa s
krásným středověkým historickým jádrem, vyčnívajícím nad krajinou na hřbetě kopce, s názvem Colle Alta. Město je
mezinárodně známé výrobou křišťálového skla (15% světové produkce), která se realizuje v průmyslovém dolním
městě. Odsud se můžete do Colle Alta i s kolem nechat vyvézt speciálním výtahem. Najdete zde nejen romantické
křivolaké úzké uličky, ale i krásné kostely, paláce a šlechtické domy z 15. – 17. století. U vstupu do města stojí gotická
městská brána, pozůstatek středověkého opevnění. / 30 km /
6.den: Florencie youtu.be/DfW-Tn231Skodpočinkový den, autobusem bez kol. Dopoledne relax u
bazénu, po obědě odjezd do Florencie. Příjezd na Piazzale
Michelangelo na druhém břehu řeky Arno s nádherným
výhledem na Florencii. Odsud pěší prohlídka kolébky renesance.
Přes most Ponte Vecchio přímo do centra - náměstí Piazza de la
Signoria s radnicí, Palazzo Vecchio se sochou Davida od
Michelangela, Neptunova fontána, Baptisterium svatého Jana
Křtitele, kostel Santa Croce s náhrobky Michelangela,
Macchiavelliho či Galilea, kaple Medicejských atd. Večer před
odjezdem z Piazzale Michelangelo se ještě můžete pokochat
pohledem na zapadající slunce nad Florencií, odjezd zpět ve
večerních hodinách.
7.den: Lago Trasimeno – busem do městečka Passignano Sul Trasimeno u jezera Lago
Trasimeno, nacházejícího se uprostřed Apeninského poloostrova na hranicích Toskánska a Umbrie. Po pobřežní
cyklostezce do města Castiglione del Lago – možnost koupání. Historické centrum, které je přístupné jen pro pěší, je
dodnes obklopeno původními hradbami ze 12.století, které je oddělují od obytných čtvrtí. Původně etruská rybářská
osada měla díky své strategické poloze velký vojenský význam a ve středověku byla častým objektem soupeření mezi
významnými italskými republikami jako např. Florencie, Siena, Perugia a Arezzo. Centru nad jezerem vévodí mohutná
pětiboká pevnost Rocca del Leone / Lví pevnost /, v níž se nachází středověký palác Baglioniů - Palazzo Della Corgna
(Palazzo Ducale) a také uličky plné butiků a místních tratorií / 25 km /.
8.den: Montepulciano youtu.be/9szfJvKMWk Busem do města s jedinečným výhledem do krajiny na rozhraní Toskánska a Umbrie. Je považováno za
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jednu z perel Toskánska. V historickém centru se nachází celá
řada renesančních budov – kostelů, paláců a muzei, které se
dochovaly téměř neporušené. Pro město je kromě renesance
typické také druhé nejlepší víno – Montepulciano Vino Nobile.
Toto víno je mezinárodně uznávané a velmi ceněné. Po
cyklostezce do Foiano della Chiana, jehož název je podle
legendy odvozen od boha Januse. Uvnitř opevněného města
s hradbami tvarovanými do tvaru srdce jsou umělecká a
architektonická díla významných umělců renesance. / 30 km /
9. den: Ravenna + Jaderská riviéra - poslední den při návratu domů dopoledne autobusem přejezd k pobřeží
Jaderského moře do regionu Emilia Romagna. Zde následuje celodenní cykloturistika. Na programu je nejprve
historická perla město Ravenna, youtu.be/GFE5tG6yptA jejíž dějiny sahají až do 6. století př. n. l. jejíž památky jsou
zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Po prohlídce historického centra s náměstím Piazza del
Popolo následuje přejezd po cyklostezce k Jaderské riviéře do typického lázeňského místa Punta Marina
https://youtu.be/Xnki920g3jI . Zdejší jemná písčitá pláž lemuje Jaderské moře a je poseta atraktivními plážovými
zařízeními. Letovisko je od moře oddělena krásným piniovým lesem, kde naleznete příjemný chládek v horkých letních
dnech. Po koupání v moři rozloučení s Itálií nejlépe v některé z pobřežních restaurací, večer naložení kol, noční
přejezd domů / 25 km /. 10. den: příjezd do ČR dopoledne. Pozn: Většinu etap je možné prodloužit, zkrátit nebo
zcela vynechat a udělat si volný den s vlastním programem, např. relax v zahradě u bazénu.
Poznámka: za změnu programu jsou považovány objektivní podmínky, které mohou nastat v závislosti na změně počasí, dopravní situaci,
úrazu, onemocnění nebo dalších mimořádných případech především s ohledem na bezpečnost účastníků. Změna pořadí naplánovaných dnů se
nepovažuje za změnu programu. K dispozici je na základě individuální domluvy dětský vozík za kolo značky Thule.

Cestovní kancelář
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