Školní zájezd vhodný pro studenty gymnázií
Poznávací týdenní pobyt v Toskánsku (6 dní, 6 nocí) pro skupinu složenou z
minimálně 40 studentů gymnázií s kulturně – filozofickým zaměřením
Program:
1. den (pondělí):
dopoledne: příjezd do Florencie, checkin v hotelu
odpoledne: procházka po nábřeží řeky
Arno, Ponte Vecchio
2. den (úterý):
dopoledne:
08:30 - snídaně
09:30 – San Lorenzo/Cappelle Medicee
10:30 – návštěva/nákupy na trhu San
Lorenzo
11:30 – Museo del Bargello
13:00 – svačina
odpoledne:
14:00
16:00
18:30
20:00

–
–
–
–

Santa Croce
panoramatická procházka (piazzale Michelangelo, San Niccolò, San Miniato al Monte)
návrat do hotelu pěšky
večeře

3. den (středa):
dopoledne:
08:30 – snídaně
10:00 – Museo San Marco, následná procházka k blízkému náměstí Santissima Annunziata
12:30 - svačina
odpoledne:
13:00 – Galleria dell’Accademia
14:15 – Santa Maria del Fiore (Duomo), Battistero, fakultativní výstup na zvonici katedrály
Campanile di Giotto nebo kopuli katedrály
16:45 – Museo Opera del Duomo
18:15 – volný program, návrat do hotelu pěšky
20:00 – večeře
4. den (čtvrtek):
dopoledne:
08:00 – snídaně
09:00 – odjezd autobusem do San Gimignano

10:15 – příjezd do San Gimignano, prohlídka města: Museo Civico, věž, katedrála
13:00 – svačina
Poznámka: alternativní možností je návštěva zemědělské bio-farmy v těsné blízkosti San Gimignano
(prohlídka vinného sklepa, chovu toskánského plemena bílých krav) spojené s lehkým obědem a
degustací sýrů a uzenin z vlastní produkce. Z farmy je nádherný výhled do krajiny a na věže San
Gimignano; studenti si mohou ve volné přírodě vyzkoušet malbu.
odpoledne:
14:15
15:30
18:45
20:00

–
–
–
–

odjezd do Sieny
prohlídka Sieny: katedrála (Duomo), Museo Opera del Duomo, Piazza del Campo
odjezd do Florencie
příjezd do Florencie, večeře

5. den (pátek):
dopoledne:
08:30 – snídaně
09:30 – prohlídka zahrad Giardino Boboli
12:00 – Palazzo Pitti/Galleria Palatina, piazza Santo
Spirito
13:30 – svačina
odpoledne:
14:30
15:00
16:30
18:15
20:00

–
–
–
–
–

piazza Carmine/Cappella Brancacci
procházka florentskou čtvrtí San Frediano
Palazzo Vecchio, piazza Signoria
volný program, návrat do hotelu pěšky
večeře

6. den (sobota):
dopoledne:
08:30 – snídaně
10:15 – Galleria degli Uffizi
13:30 – svačina
odpoledne:
15:00
16:00
17:30
20:00

- Santa Maria Novella
– přesun MHD do via Ghibellina, Casa Buonarroti
– volný program, návrat do hotelu pěšky
– večeře

7. den (neděle):
dopoledne: check-out, odjezd do Česka
Výše uvedený program může být upraven dle specifických požadavků školy.

Orientační cena: € 250,00/300,00 na osobu
(cena závisí na výběru kategorie ubytování)
V ceně jsou zahrnuty veškeré služby, viz následující:
autobusová doprava tam i zpět
ubytování: 6 nocí se snídaní
6x večeře v restauraci v místě ubytování
vstup a parkovné autobusu ve Florencii, Sieně a San Gimignano
prohlídka vinařského podniku, doplněná degustací místních vín
přítomnost odborného průvodce během cca tříhodinové prohlídky Florencie a hodinové
prohlídky Sieny
ü tlumočnické a asistenční služby v českém jazyce během celého pobytu v Toskánsku,
skupinová rezervace do všech galerií a muzeí.
ü jídlo (snídaně a jedno hlavní jídlo) a noclehy pro dva řidiče a jednoho společníka, který bude
po celou dobu pobytu přítomen skupině turistů
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Termíny – dle požadavku
Fakultativní možnosti:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Prohlídka farmy, lisovny olivového oleje, vinařského závodu
Návštěva termálních lázní, koupání v moři
Návštěva a prohlídka Pisy
Návštěva a prohlídka Vinci: Muzeum Leonarda da Vinci
Florencie: Museo della scienza, botanická zahrada
Volterra: muzeum etruské kultury

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

