To nejlepší z Florencie + SIENA (letecky z Prahy)
6.5. - 10.5. 2021

15 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/27881/

Průvodkyně:

Hana Suchánková

Specialista:

Hana Teichmannová, +420 596 111 035, teichmannova@radynacestu.cz

Kouzelný eurovíkend s průvodcem, během kterého uvidíte největší zajímavosti Florencie a půvabné Sieny. Projdete
se po famózním Mostě zlatníků, prohlédnete si obdivuhodný dóm Santa Maria Dell Fiore a poznáte jedno z
nejkrásnějších středověkých měst. Zvolněte, vydejte se s námi za poznáním okouzlující Florencie i Sieny a zažijte
Toskánsko jako nikdo jiný!

Na co se můžete těšit
půvab a velkolepost renesanční Florencie
majestátní baziliku Santa Maria del Fiore
nejslavnější galerii světa Uffizi
středověkou perlu Toskánska – Sienu

Co už máte v ceně?
letenku Praha – Boloňa (Pisa) – Praha
letištní taxy
transfer letiště – Florencie (hotel) – letiště
4x ubytování se snídaní v příjemném hotelu u Florencie
průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
přesuny městskou hromadnou dopravou
fakultativní výlet do Sieny vlakem: cca 20 euro
vstupné do památek
večeře v navštívených restauracích
cestovní pojištění léčebných výloh
příplatek za jednolůžkový pokoj: 2 400,00 Kč

Cestovní pojištění
EASY
35 Kč / den / osoba
UNIVERSAL + STORNO
60 Kč / den / osoba + STORNO 150 Kč
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Důležité informace
Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.
V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.
Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.
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Co vše zažijete: den po dni
Čtvrtek 6. května: Příjezd do Florencie, dle časových možností možný program s průvodcem.
Odlet z Prahy v odpoledních hodinách a přílet na letiště do Bologně nebo do Pisy.
Poté se přesuneme do Florencie a ubytujeme. V závislosti na čase příletu možná procházka Florencií s průvodcem.

Pátek 7. května: Dnes nás čeká návštěva slavné galerie Uffizi, Piazza della Signoria či Pallazo Pitti, večer si můžeme
vychutnat některé z místních specialit.
V časných ranních hodinách se vypravíme do jedné z nejslavnějších galerií světa Uffizi (v případě zájmu o návštěvu této galerie
vám vstupenky v kanceláři předem rezervujeme - a vyhnete se tímto až několika hodinovým frontám u pokladen. Tato nabídka platí
pouze pokud je v Galerii otevřeno nebo do vyprodání vstupenek). Pro ty, kteří galerii navštívit nechtějí, bude dostatek času na
nákupy či prohlídky interiérů některých z mnoha pamětihodností tohoto města. Na Piazza della Signoria uvidíme
kopii Michellangelova Davida, Neptunovu Fontánu, Loggiu dei Lanzi a další. Projdeme se také k Palazzo Pitti či kostelu Santa
Croce kde jsou uloženy ostatky Michelangela, Galilea Galileiho, Machiavelliho či Rossiniho.
Večer můžeme jít společně do typické restaurace a vychutnat místní speciality, záleží na vzájemné dohodě.

Sobota 8. května: Dnes budeme pokračovat v poznávání krás Florencie. Uvidíme dominanty jakými jsou kostel Santa
Maria Novella, katedrálu Santa Maria del Fiore s její vyhlášenou Brunelleschiho kupolí nebo nejstarší kostel Basilica
di San Lorenzo.
Po snídani zahájíme prohlídku Florencie. Navštívíme baziliku Santa Maria Novella, jenž je hlavním městským dominikánským
kostelem ve městě. Na Piazza dell Doumo, v srdci Florencie, budeme obdivovat gotickou katedrálu s renesanční kupolí Santa
Maria del Fiore - Campanile di Giotto, Battistero e Cupola di Brunelleschi. Následovat bude bazilika San Lorenzo s
medičejskými kaplemi. Na závěr dne se projdeme k proslulému mostu zlatníků - Ponte Vecchio.

Neděle 9. května: Dnes nás čeká výlet do malebné Sieny, kde mimo jiné uvidíme Palazzo Pubblico, náměstí Campo či
Duomo di Siena, večer zamíříme zpět do Florencie.
Ráno odjedeme vlakem do významného kulturního centra Toskánska – Sieny, s výborně zachovalým středověkým
architektonickým dědictvím. V centru města se projdeme po slavném náměstí Campo, na jehož místě kdysi stávalo římské
fórum. Zhlédneme Palazzo Pubblico – v paláci je možnost navštívit Museo Cívico s obrazy a freskami. Za palácem se tyčí 102
metrů vysoká věž Torre del Mangia z let 1338–1348, která byla postavená podle návrhu sienského malíře Lippa Memmiho. Když
zdoláme 503 schodů, můžeme se z ní kochat jedinečným výhledem na náměstí i velkou část města. Před věží stojí elegantní
kamenná lodžie Capella di Piazza, která byla postavená v roce 1348 jako upomínka na morovou epidemii.
Na konci náměstí najdeme fontánu Fonte Gaia. Nejvýraznější dominantou náměstí Piazza del Duomo je Duomo di Siena pyšnící
se nádhernou fasádou, uvnitř je Battistero di San Giovanni s krásnou křtitelnicí zdobenou reliéfy těch nejlepších sochařů tehdejší
doby. Uvidíme Ospedale di Santa Maria della Scala, v níž dnes sídlí jedna z největších uměleckých galerií ve městě.
Během dne bude dostatek času na posezení v kavárně či tradiční místní trattorii.
Večer návrat do Florencie.

Pondělí 10. května: Návrat do Prahy.
Po snídani, v závislosti na letovém řádu, bude následovat procházka Florencií s průvodcem nebo odjezd transferem na
letiště. Odlet do Prahy.
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