
Toskánsko – kraj mnohých pôžitkov
Zvlnená krajinka so slnečnicovými poľami, vi-
nicami s pôvabným kaštielikom na vŕšku – ur-
čite ste takýto obrázok z Toskánska už videli 
veľakrát. Fotografie, najmä tie propagačné 
dosť často realitu prikrášľujú, ale keď sa vy-
beriete do tejto časti Talianska, môžete sa na 
vlastné oči presvedčiť, že v tomto prípade to 
tak nie je. Realita je niekedy ešte krajšia ako 
fotografické zábery. No a hlavne živšia, lebo 
na obrázkoch nezažijete všetky tie chute, 
vône, ruch – alebo, naopak, pokoj v toskán-
skych mestečkách. 

KRÁSNA FLORENCIA
Najznámejším mestom v  Toskánsku je urči-
te historická Florencia. Toto mesto je určite 
rajom pre všetkých milovníkov umenia, archi-
tektúry. Predstaviť si, že kráčate tými istými 
miestami, kadiaľ voľakedy Botticelli, Miche-
langelo, Leonardo da Vinci alebo páni z rodu 
Medici, je určite vzrušujúca myšlienka. Flo-
rencia sa preslávila svojimi kostolmi, palácmi, 
galériami, múzeami, no ak chcete niektoré 
z  nich navštíviť, najmä najslávnejšiu galériu 
Uffizi alebo Akadémiu, kde je vystavená naj-
slávnejšia socha na svete, Michelangelov Dá-
vid, rozhodne odporúčame rezervovať alebo 
kúpiť si lístok vopred na internete. Florencia 
však nie je len mekkou umenia, ako v raji sa 
tu môžu cítiť aj tí, ktorí majú trochu iné záujmy 
ako umenie. Konkrétne jedlo, pitie a nákupy. 
Každého si tu možno užiť vrchovate. O  ta-
lianskej kuchyni a víne ani nemusíme hovoriť, 
Toskánsko je vlasťou tých najvychytenejších 
vín z  Apeninského polostrova. Reštaurácií 
s vynikajúcou kuchyňou sú tu stovky. Toskán-
sko má, samozrejme, kopu pekných a zaují-

mavých miest, či už slávnu šikmú vežu v Pise, 
ktorú vidieť na vlastné oči je naozaj zážitok, 
alebo historickú Sienu či pôvabný vidiek.

TURISTICKÉ MAGNETY TOSKÁNSKA
Byť v Toskánsku a nevidieť šikmú vežu v Pise 
– jednu z najznámejších stavieb Talianska, to 
sa jednoducho nedá. Siena v minulosti súpe-
rila s Florenciou či už na poli vojnovom, tak 
aj v umení a kultúre, čo je dobre vidieť na jej 
gotickom vzhľade a majestátnych stavbách – 
katedrála s mramorovou podlahou, na ktorej 
je 56 obrazov, radnica Palazzo Comunale, 
námestie Piazza del Campo. Lucca, toto ele-
gantné, starobylé mesto založené Etruska-
mi, láka neprehliadnuteľnými renesančnými 
hradbami zo 16. – 17. storočia, miestami 
až 12 metrov vysokými. Je z nich nádherný 
výhľad na strechy starého mesta. Toskánsko 
nie je známe len kvôli týmto mestám, ale aj 
mnohým ďalším zaujímavým miestam, ako je 
napr. San Gimignano. Mesto veží s jednotnou 
stredovekou architektúrou, vďaka ktorým si 
viete urobiť obraz, ako vyzeralo stredove-
ké Taliansko. Najvyššia veža – Torre Grossa 
má 45 metrov a žiadna iná nemohla byť vyš-
šia. Ak chcete vidieť, z akého mramoru boli 
vyrábané rímske sochy a  honosné stavby, 
nav štívte mramorové lomy v Carrare. Mesto 
Voltera so strmými uličkami, stredovekou at-
mosférou, dielňami, kde sa spracováva ala-
baster, vás naozaj nadchne.

TOSKÁNSKO PRE DETI 
Toskánsko môže byť rajom aj pre deti. Vý-
let s  ratolesťami môžete začať v Galileovom 
múzeu, kde medzi exponátmi uvidíte nástroje 

navrhnuté a zostrojené samotným Galileom, 
vďaka ktorým objavil štyri mesiace Jupitera. 
Za Pinochiovymi dobrodružstvami sa vydajte 
do mesta Collodi, kde žil autor tejto slávnej 
knižky a  kde sa dnes nachádza Pinocchiov 
park s múzeom so zbierkou umeleckých diel, 
obrázkov a  kostýmov, súvisiacich s  touto 
rozprávkovou postavičkou. V Pise sa aj deti 
presvedčia, že šikmá veža je naozaj šikmá. 
Odtiaľ sa oplatí presunúť do mesta Peccioli, 
ktoré je sídlom predhistorického parku s ma-
ketami pravekých jašterov v životnej veľkosti. 
Urobiť si tu môžete aj piknik v tráve. Ak však 
budú deti okrem vzdelávania túžiť aj po inej 
forme zábavy, neďaleko mesta Cecina na ne 
čaká vodný park AcquaVillage. 

TIPY SPRIEvODCU CK SATUR
Živý stredovek. Mestečko San Gimignano 
je živá kulisa historických filmov. Okrem po-
četných pamiatok je tu aj zmrzlináreň Dondoli 
– niekoľkonásobný svetový víťaz vo výrobe 
tejto mrazenej pochúťky. A netreba vynechať 
ani prehliadku viníc a ochutnávku vín.
Najväčšie námestie. Najväčšie stredove-
ké námestie v Európe je tiež v Toskánsku – 
v Siene, Piazza del Campo. Historické cen-
trum mestečka je naozaj malebné, napríklad 
Palazzo Publico s vežou Torre del Mangia 
vysokou 88 m. Odtiaľto je prekrásny výhľad 
práve na Piazza del Campo. 
Na bicykli. Toskánsko je ideálne na spozná-
vanie na bicykli. Treba len trochu kondície, 
lebo denné trasy majú medzi 25 – 70 kilo-
metrami a sem-tam vedú zvlnenou krajinou. 
Odmenou je kochanie sa krásnou krajinou, 
ktoré z autobusu nezažijete.

Viac info na: www.satur.sk/trend

ČAROVNÉ TOSKÁNSKO 
6-dňový poznávací zájazd
4x ubytovanie s raňajkami, bus/
letenka, ochutnávka vína, sprievodca 
Termín: 28. 4. – 3. 5., 2. 6. – 7. 6., 
13. 10. – 18. 10.
Cena od: 349 EUR

TOSKÁNSKO PRE DETI 
5-dňový poznávací zájazd
4x ubytovanie s polpenziou, letenka, 
transfery, piknik, sprievodca 
Termín: 15. 7. – 19. 7.
Cena od: 598 EUR

TOSKÁNSKO DE LUXE 
5-dňový poznávací zájazd
4x ubytovanie s raňajkami, letenka, 
transfery, ochutnávka vína, sprievodca 
Termín: 7. 10. – 11. 10.
Cena od: 898 EUR


