
Název zájezdu: 
Toskánsko

Cykloturistika - destinace:
Itálie

 1.den: Odjezd z Prahy - noční přejezd do Itálie přes Rozvadov – Německo – Rakousko do Itálie.
 2.den: příjezd do města Pisa (Praha -Pisa 1100km), 2-3 hodinová individuální prohllídka města, 
            odpoledne příjezd do místa ubytování

 3.den:  BUS- KOLO- BUS …. „ Jižní etapa městečky Sassetta - Suvereto – San Vincezo“
           Autobus nás doveze do oblasti pohoří Colline Metallifere, do městečka Sassetta. Etapa vede zvlněnou krajinou 
           a malebnými městečky toskánska. Z Campiglia Marittima sjedeme k moři do městečka San Vincenzo, kde bude 
           čekat autobusa a odveze nás zpět do místa ubytování.                                     (46km – návrat autobusem)

                                                                                                                       
 4.den: BUS – KOLO – BUS …. „výlet lodí i s koly na ostrov Elba“
           Autobusem se přesuneme do přístavu v Piombinu a odtud se s koly přeplavíme trajektem na ostrov Elba. 
           Zde jsou připraveny dva okruhy v okolí přístavu Portoferraio s možností pobytu na plážích.Večer návrat trajektem 
           a autobusem do místa ubytování.                                                     (15km + 20km – návrat autobusem)

 5.den:  BUS- KOLO- BUS….. „ oblastí Chianty do Sieny se zastávkou v San Gimignanu“
            Dnes vyrazíme do vinařské oblasti Chianty, autobus nám cestou zastaví na prohlídku starobylého městečka
            San Gimignano. Na kola nasedneme v Castellině in Chianti a po silnicích s minimálním provozem dojedeme 
            do Sieny, města s jedním z nejkrásnějších náměstím v Evropě. Tady na nás bude čekat autobus a opět nás 
            zaveze do místa ubytování. Návrat je vzhledem k programu dne plánován v pozdních večerních hodinách.
                                                                                                                            (45Km – návrat autobusem)
 6.den: volný den – individuální program s možností výletů na kole po okolí nebo koupání v moři.

 7.den: BUS- KOLO….. „ z etruské Volterry do Mazanty“
           Autobus nás doveze do Volterry. Po prohlídce města nás čeká delší etapa (možné její  zkrácení) překrásnou
           toskánskou krajinou z nádhernými výhledy. Nejprve pojedeme zvlněnou krajinou a pak dlouhým sjezdem zpět
           k moři až do místa ubytování.                                              (60Km – dojezd do místa ubytování na kole)

 8.den: BUS- KOLO …. „po pobřeží z Livorna do Mazanty“
           Autobusem se přesuneme do přístavního města Livorno. Na kola nasedneme u přístavu a pojedeme částečně
           po stezce a silnici stále podél moře s možnosti koupání.          (40Km – dojezd do místa ubytování na kole)

 9.den: vyklizení apartmánů, 
            odjezd autobusem do historické Florencie. 
            Individuální prohlídka města, odjezd do ČR.

10.den: noční přejezd, 
             přjezd do Prahy v dopoleních hodinách.
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