
Dolce Vita na toskánsky spôsob
Dolce Vita, čiže sladký život – presne to môžete 
zažiť počas dovolenky v Taliansku. A v Toskán-
sku ešte aj spojiť duchovné zážitky z poznáva-
nia histórie a kultúry s tými svetskými v podobe 
vynikajúceho jedla a vína. Nie je asi v Európe re-
gión, kde sa to dá robiť lepšie a jednoduchšie. 

KOLÍSKA RENESANCIE
Začať môžeme napríklad Florenciou, kolískou 
renesancie, spojenej s takými menami umelcov 
ako Sandro Botticeli, Leonardo da Vinci a Mi-
chelangelo, či s  panovníkmi z  rodu Medici. Tí 
zanechali po sebe množstvo pamiatok, dóm, 
Palazzo Vecchio na námestí Piazza della Signo-
ria s kópiou sochy Dávida od Michelangela, Me-
dicejskú kaplnku a známy most Ponte Vecchio 
s množstvom tradičných zlatníctiev. Kto nemá 
umenia dosť, môže navštíviť ešte aj slávnu galé-
riu Uffizi. Výhodou Florencie je neveľká rozloha 
starého mesta s  množstvom umeleckých pa-
miatok, uličiek, námestí a  ich bezproblémová 
dostupnosť aj pešo. Florencia je však aj mesto 
vynikajúceho jedla, priamo v  centre je jedna 
z  najznámejších tržníc Talianska, kde sa dajú 
ochutnať všelijaké pochúťky. Sú tu vynikajúce 
zmrzlinárne, vo Florencii by sa dalo chvíľu bez 
problémov žiť len na zmrzline. No a výborne sa 
tu nakupuje – nájdete tu všetko, od kožených 
kabeliek u  trhovníkov, kde sa ceny zjednávajú 
tak isto ako v Oriente, až po najexkluzívnejšie 
obchody známych luxusných značiek. 

SIENA & SAN GIMIGNANO 
Ďalším mestom, ktoré stojí za návštevu, je 
Siena s krásnym historickým centrom. Tu urči-

te netreba vynechať Palazzo Publico s vežou 
Torre del Mangia, odkiaľ je výhľad na námestie 
Piazza del Campo. Na tomto najväčšom stre-
dovekom námestí v Európe sa dvakrát do roka 
konajú známe konské preteky „palio“. Zo Sieny 
je to len na skok do známeho kamenného mes-
tečka San Gimignano. Pri prehliadke spoznáme 
dóm, Baziliku di Santa Maria Assunta, Palazzo 
del Popolo, múzeum Civico a námestie Piaz-
za della Cisterna. Tu sme opäť pri zmrzline – je 
tu totiž zmrzlináreň Dondoli – niekoľkonásob-
ný svetový víťaz vo výrobe tejto mrazenej po-
chúťky. No a San Gimignano nemožno opustiť 
bez toho, aby človek nenavštívil okolité vinice 
a neochutnal niečo z miestnej produkcie. Lebo 
Toskánsko, to je aj víno Chianti, destilát grappa 
a tiež sa tu robí jeden z najkvalitnejších talian-
skych olivových olejov. 

VO VÍNE JE PRAVDA
Ďalšie mestečko Montepulciano, z ktorého hra-
dieb je pekný výhľad na Umbriu a južné Toskán-
sko, je tiež rajom pre milovníkov vína. Vo vino-
hradoch tu rastie hrozno na víno Nobile. Odtiaľ 
možno pokračovať do Montalcina, ležiaceho v 
údolí Orcia, obkoleseného vinicami, kde zase 
dozrieva hrozno na červené víno Brunello. Aby 
sme mali aj trochu „duchovna“, medzi návšte-
vami viníc si možno pozrieť kláštor Monte Oli-
veto Maggiore preslávený freskami Signorelliho 
a Sodomy a románsky kostol Sant´ Antimo. 

PISA & LUCCA
Mesto, ktoré nie je možné v Toskánsku vyne-
chať, je, samozrejme, Pisa s jednou z najzná-

mejších svetových pamiatok, Šikmou vežou. 
Tu naozaj platí, že je lepšie vidieť raz na vlast-
né oči ako 100x na obrázku, pohľad na ňu je 
naozaj úchvatný a nechápete, ako môže veža 
ešte stáť. Nie až takým známym, ale veľmi 
pôvabným mestečkom je aj historická Lucca, 
rodisko skladateľa Giacomma Pucciniho, kde 
sa veľmi príjemne túla historickým centrom za 
občasného posilnenia skvelým espressom, 
lebo o tom Toskánsko je – potešením pre všet-
ky zmysly. 

TIPy SPRIEVODCU CK SATUR
Príjemné kúpele. Za návštevu v  Toskánsku 
stoja aj kúpele Montecatini Terme. Je to prí-
jemné mestečko, kde si možno prezrieť areál 
starých kúpeľov s množstvom fresiek a jedineč-
nou atmosférou. Oplatí sa aj jazda zubačkou 
do časti Montecatini Alto, odkiaľ sa naskytne 
krásny výhľad na mesto.
Na malý hlad. Florencia ponúka množstvo 
možností aj ako pomerne lacno zahnať malý 
hlad, a  to priamo v  historickom centre. Veľ-
mi obľúbené sú napríklad panini, čo sú plne-
né sendviče, často zapečené. Najlepšie majú 
v Panini Toscani neďaleko Piazza del Duomo, 
teda v najužšom centre a v All Antico Vinaio ne-
ďaleko galérie Uffizi. 
Do tajov kuchyne. Mestečko Siena je vyhlá-
sené nielen historickým centrom, ale aj kuchár-
skymi kurzami pre turistov. Naučia sa veľa z ta-
jomstiev tunajšej kuchyne, napríklad ako sa robí 
polievka Suppe Pappa con pomodori, domáce 
cestoviny, Arrosto – pečené mäso či rôzne Dol-
ci, teda dezerty. 

Viac info na: www.satur.sk/trend

ČAROVNÉ TOSKÁNSKO 
6-dňový poznávací zájazd 
4x ubytovanie s raňajkami, doprava  
luxusným autobusom, ochutnávka vína, 
sprievodca
Termín: 13. 10. – 18. 10.
Cena od: 388 EUR

TOSKÁNSKO DE LUXE 
5-dňový poznávací zájazd
4x ubytovanie s raňajkami, letenky,  
transfery, 3x ochutnávka podľa programu, 
sprievodca
Termín: 7. 10. – 11. 10.
Cena od: 898 EUR

FARBY TOSKÁNSKEHO VÍNA
6-dňový poznávací zájazd
4x ubytovanie s raňajkami, doprava luxusným 
autobusom, 3x 4-chodové gurmánske obedové 
menu, 3x ochutnávka vína, 1x ochutnávka 
olivového oleja a grappy, sprievodca
Termín: 22. 9. – 27. 9.
Cena od: 518 EUR


