
PODZIMNÍ VINAŘSKÉ ZÁJEZDY V OBDOBÍ 
20. ZÁŘÍ – 11. ŘÍJNA 2011 

 
Podzimní vinařské zájezdy do 
Toskánska za poznáním velkých 
italských vín – Chianti, Brunello, 
Nobile di Montalcino, Bolgheri, Barolo; 
rafinovaná místní kuchyně, okouzlující 
podzimní krajina této “krásné země”. 
 
 
- prohlídky vinných sklepů s degustací vín, 
olivových olejů extra vergine, sýrů a dalších 
typických toskánských produktů přímo ve 
vinařských podnicích v hlavních oblastech DOCG a DOC vín Toskánska 
s průvodcem v českém jazyce; možnost přímého nákupu ve vinných 
sklepích za příznivé ceny 
- obědy a večeře v nejlepších restauracích a hospůdkách „trattoria“; 
kurzy italské kuchyně 
- prohlídka uměleckých měst 
 

TOSKÁNSKO (příklad vinařského zájezdu): 
2 nebo 3 dny aktivního pobytu, tj. 3 nebo 4 
noci, prohlídka 4 nebo 6 vinných sklepů 
vynikající úrovně v různých oblastech Toskánska 
minimálně 4-6 osob, cena na osobu, od 
480€ do 800€ (1*), v této ceně je zahrnuto: 
- ubytování v dvoulůžkovém pokoji, v hotelu 
nebo agroturistickém zařízení 3* nebo 4* za 3 
nebo 4 noci, včetně snídaně 
- služby průvodce, asistence, simultánní 
tlumočení během celého pobytu 
- 2 degustace na den 
- 1 oběd/degustace v San Gimignano 

 

V CENĚ NEJSOU ZAHRNUTY DOPRAVA a RESTAURACE, nebude-li 
toto předem požadováno. 
 
Poznámka: účastníci pobytu si sami 
zajišťují dopravu, především mají-li 
zájem o nákup vín; rádi bychom 
upozornili, že dle platných celních 
zákonů Evropské Unie každá osoba 
může bezcelně nakoupit až 120 lahví 
vína; preferují-li účastníci leteckou 
dopravu, je možné pronajmout 
mikrobus v místě, případně jej nechat 
dopravit z Česka nebo Slovenska; takto 
zajištěný transport se při návratu postará o dovoz zakoupeného vína; 
tak či tak bychom rádi upozornili, že citlivá degustace vín neomezuje 
případné řidiče v užívání motorového vozidla a tudíž nepředstavuje 
nebezpečí v případě dechové zkoušky, kterou italská policie, až na 
evidentní výjimky, neprovádí 
 
(1*) finální cenový rozpočet každého pobytu bude vypracován na základě skutečného 
počtu účastníků a dle zvoleného ubytovacího zařízení. Stejně tak skutečná data pobytu 
budou stanovena na základě skutečného požadavku skupiny. 

 
Vyžádejte si předběžný cenový rozpočet a itinerář “šitý na míru” 
pro jednotlivce i skupiny, rovněž v dalších italských regionech: 
Piemonte, Veneto, Trentino-Alto Adige, Sicílie 
 

Pro informace a možnosti zápisu: 
- Renata Kostelníková (2*) 
info@italiecestovani.com ,  
mobil: +39 333 6478242, 
www.italiecestovani.com 
 
(2*) Renata Kostelníková žije již 10 v Toskánsku; 
znalost italského jazyka na vysoké úrovni jí 
umožňuje pracovat jako zprostředkovatelka v 
turistickém ruchu, se specializací na vinařské 
zájezdy šité na míru. 


