
 
Školní zájezd s enogastronomickým zaměřením 
 
Poznávací prodloužený víkend v Toskánsku (3 dny, 3 noci) pro skupinu 
složenou z minimálně 40 studentů středních škol s kulturním a 
enogastronomickým zaměřením, vhodný pro hotelové, vinařské nebo 
zemědělské školy 
 
 
Program: 

 
1. den (čtvrtek): 
 
17:00 - odjezd z Prahy do Toskánska 
 
2. den (pátek): 
 
dopoledne: 
 
11:00 - příjezd do Chianti cca 30 km od 
centra Florencie 
11:30 – exkurze do vinařského podniku, 
technologie, zpracování vína a oliv 
Výklad o místní kultuře, produkci vína a 
olivového oleje, doplněný ochutnávkou  
typických lokálních produktů  
(ovčí sýr „pecorino“, salámy = lehký 
oběd). 
 
odpoledne: 
 
13:30 - přesun do místa ubytování (ubytování dle požadavku: hotel v centru Florencie, nebo hostel 
na předměstí Florencie)  
14:00 – check-in 
15:00 – odpočinek po cestě 
17:00 – kurz vaření; návštěva místní hotelové, vinařské nebo zemědělské školy, seznámení se s 
italskými studenty 
20:00 – společná večeře 
 
3. den (sobota): 
 
dopoledne: 
 
08:00 - snídaně  
08:30 - odjezd do Sieny 
10:00 – prohlídka města (volitelná návštěva muzeí) 
13:00 - přesun do středověkého městečka San Gimignano  
14:00 - lehký oběd z typických produktů; vlastní produkce venkovské bio-farmy u San Gimignano 
 
odpoledne: 
 
15:00 – prohlídka biologické farmy s přilehlými objekty (apartmány, sklepy, stáje, chov krav, atd.)  
16:00 - návštěva centra městečka San Gimignano  
18:30 - odjezd do místa ubytování 
20:00 – večeře v restauraci v místě ubytování  
 
 
 



4. den (neděle): 
 
dopoledne:  
 
08:30 - snídaně  
09:00 - odjezd do Florencie 
10:00 – prohlídka Florencie: Duomo - 
Santa Maria del Fiore, Campanille di 
Giotto, Ponte Vecchio, Galerie degli Uffizi 
13:00 – oběd nebo rychlé občerstvení  
 
odpoledne: 
 
14:00 - pokračování prohlídky Florencie, 
Santa Croce, Piazza Signoria, Museo 
Bargello, Capelle Medicee, nákupy 
suvenýrů na florentských trzích 
18:00 – návrat do místa ubytování 
20:00 – společná večeře formou 
bufetových stolů 
21:30 - koncert místní folkové skupiny, 
taneční večírek na rozloučenou 
 
5. den (pondělí): 
 
ráno: 
 
08:00 - snídaně v hotelu, check-out 
09:00 - odjezd do ČR (příjezd do Prahy v nočních/ranních hodinách) 
 
Výše uvedený program může být upraven dle specifických požadavků školy. 
 
 
Orientační cena: € 200,00/250,00 na osobu  
(cena závisí na výběru kategorie ubytování) 
 
V ceně jsou zahrnuty veškeré služby, viz následující: 
 
ü autobusová doprava tam i zpět 
ü ubytování – tři noci v hostelu na periferii Florencie se snídaní 
ü večeře v pátek večer a bufet v neděli večer v restauraci hostelu 
ü prohlídka, degustace a lehký oběd dvou různých farem v Chianti a San Gimignano 
ü vstup a parkovné autobusu ve Florencii, Sieně a San Gimignano 
ü prohlídka vinařského podniku, doplněná degustací místních vín 
ü přítomnost odborného průvodce během cca tříhodinové prohlídky Florencie a hodinové 

prohlídky Sieny 
ü koncert folkové skupiny 
ü tlumočnické a asistenční služby v českém jazyce během celého pobytu v Toskánsku 
ü jídlo (snídaně a jedno hlavní jídlo) a noclehů pro dva řidiče a jednoho společníka, který bude 

po celou dobu pobytu přítomen skupině turistů 
 
 
Termíny – dle požadavku 

 
Fakultativní možnosti:  
 
ü Prohlídka hotelového komplexu včetně hotelového zázemí. 
ü Prohlídka farmy, lisovny olivového oleje, vinařského závodu. 
ü Návštěva termálních lázní, koupání v moři. 

 
ITÁLIE CESTOVÁNÍ – Renata Kostelníková; tel.: +39 333 64 78 242; email: info@italiecestovani.com  
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