
 DEFINITIVNÍ program a návštěva ToskánskaProgram: 
 
1° den, neděle 29/09: 
odpoledne: odjezd autobusem ze Žiliny do Toskánska 
 
2° den, pondělí 30/09: 
hodin 8:00 – 8:30: příjezd do Toskánska, přímo do hostelu (váš autobus zastavuje na parkovišti hostelu), 
počkáme vás tam 
hodin 09:00: přesun do centra Florencie  
Celá skupina: 
hodin 9:30: Kostel Santa Croce (bez rezervace, vystát řadu) 
hodin 11:30: Palazzo Vecchio (volný vstup pro školy, vezměte si s sebou dopis s razítkem a podpisem 
ředitele školy; rezervace ok 
hodin 12:30: přestávka na oběd  
hodin 13:00: Duomo ( volný vstup, bez rezervace, vystát řadu ) 
hodin 13:30: Battistero (bez rezervace, vystát řadu) 
hodin 14:00: fakultativní výstup na věž Campanile di Giotto nebo do kopule katedrály (Brunelleschi) Duomo, 
bez rezervace, vystát řadu) 
hodin 15:00: procházka po centru Florencie (P.za Duomo, P.za Repubblica, Ponte Vecchio, San Niccolò, 
San Miniato al monte; ) 
hodin 16:30: Kostel di San Miniato al monte (volný vstup, bez rezervace, vystát řadu) 
hodin 17:00: shromáždění se na externí kresbu krajiny, panorama Florencie 
hodin 18:00: návrat do centra Florencie pěšky, přesun do hostelu hodin 19:00: příjezd do hostelu , check-in, 
relax 
hodin 20:00 večeře v restauraci hostelu.  
 
3° den, úterý 1/10: 
hodin  8,00: snídaně 
 
Celá skupina: 
hodin 8,30: přesun do San Gimignano  
hodin 9,30: příjezd do města San Gimignano, hodin 10,30: prohlídka San Gimignano, Museo Civico,Torre, 
Duomo bez rezervace, vystát řadu ) 
hodin 11,30: zasedání a společná kresba venku  
hodin 12,30: přestávka na oběd   
hodin 14,30: odjezd  Siena hodin 15,30: autobus vyloží studenty na parkovišti Porta San Marco, přesun do 
centra pěšky 
hodin 15,45: prohlídka Sieny: Duomo (bez rezervace, vystát řadu, Muzeo Opera del Duomo/Duccio da 
Boninsegna (bez rezervace, vystát řadu,); Piazza del Campo  
hodin 18,30: přesun pěšky na místo srazu, Porta San Marco 
hodin 18,45: přesun do hostelu 
hodin 20,15: večeře v hostelu 
 
4° den, středa 2/10: 
hodin 7,30: snídaně 
hodin 8,00: přesun do centra Florencie  
 
1° skupina: 
hodin 9:30: Cappelle Medicee San Lorenzo hodin  
10:30: Bargello museum  
 
2° skupina: 
hodin 9:30: Bargello museum  
hodin 11:00: Cappelle Medicee San Lorenzo  
Celá skupina: 
hodin 12:00: náměstí P.za Signoria (?) nebo procházka po florentských uličkách a kresba 
hodin 13:00: přestávka na oběd, volno pokračování v kresbě na jiném místě např. Náměstí P.za Signoria (?) 
nebo v okolních uličkách 
 
1° skupina: 
hodin 15,45: Galleria Uffizi  
2° skupina: 



hodin 16,30: Galleria Uffizi  
Celá skupina: 
hodin 18,30: přesun do hostelu 
hodin  20,00: večeře v hostelu 
 
5° den, čtvrtek 3/10: 
hodin 7,30: snídaně 
hodin 8,00: přesun do centra Florencie  
1° skupina: 
hodin  9:30: Museo San Marco  
hodin 11:00: Galleria dell’Accademia/David Michelangelo  
2° skupina: 
hodin 9:30: Galleria dell’Accademia  
hodin 11:00: Museo San Marco  
 
Celá skupina: 
hodin 12,00: přestávka, volný čas  
hodin 13,00: přesun veřejným autobusem nebo pěšky (25’) k Porta a Prato/Stazione Leopolda, místa setkání 
s vašim autobusem (následují pokyny) 
hodin 13,45: přesun do Vinci 
hodin 15,00: prohlídka Muzeo Leonardo da Vinci 
hodin 17,00: eventuální další zasedání na kresbu venku 
hodin 18,00: přesun do hostelu 
hodin 20:00 večeře v restauraci hostelu.  
 
6°den pátek 4/10: 
hodin 7,30: snídaně 
hodin 8,00: přesun do centra Florencie  
 
1° skupina: 
hodin  9:30: Palazzo Pitti/Galleria Palatina  
hodin 11:00: Giardino di Boboli, zasedání kresby venku na ulici 
 
2° skupina: 
hodin  9:30: Giardino di Boboli, zasedání kresby venku na ulici 
hodin 11:00: Palazzo Pitti/Galleria Palatina  
 
Celá skupina: 
hodin 12,30: náměstí P.za S.Spirito, přestávka na oběd, volný čas, eventuálně kresba venku na náměstí 
 
1° skupina: 
hodin 14:40: náměstí P.za Carmine/Cappella Brancacci/Masaccio  
2° skupina: 
hodin 15:00: P.za Carmine/Cappella Brancacci/Masaccio  
Celá skupina: 
hodin 15,30: čas pro volný program,  
 
večer  odjezd do Žiliny  
 
 
 


