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 toskánskym slnkom

Toskánsko dalo svetu veľké mená - Michelangelo 
Buonarroti, Leonardo da Vinci, deťom Pinocchia... 
Táto zvlnená vidiecka krajina posiata vinicami 
a cyprusmi ponúka renesančné pamiatky, svetové  
vína, krásne pláže i skvelé jedlo.

 Florencia
Každá návšteva Florencie by mala začať pohľadom 
z Piazzale Michelangelo, z námestia označovaného 

za „strechu mesta“. Celé centrum, vrátane majestátnej katedrály od Brunelleschiho 
a mostov ponad rieku Arno, máte odtiaľto ako na dlani. Potom sa už môžete nechať 

Zachytili ste v poslednom čase aj vy správy, že „pomaly nebude 
kam cestovať“? Že tá či oná destinácia nie je bezpečná, alebo 
je príliš drahá, alebo málo atraktívna, nudná? O Toskánsku ste 
zrejme už veľa počuli... možno ste tam už aj boli... v tom prípade 
viete, že do tejto nádhernej krajiny sa rozhodne oplatí vrátiť. 

pohltiť nespočetnými pamiatkami mesta, aj vďaka 
nim centrum Florencie figuruje na zozname Svetového 
dedičstva UNESCO. Srdce mesta tvorí námestie Piazza 
della Signoria a na ktorúkoľvek stranu sa na ňom 
otočíte, narazíte na historický skvost - Neptúnova 
fontána, Palazzo Vecchio, galéria Uffizi, bezpochyby 
jedna z najlepších umeleckých galérií na svete či 
outdoorová sochárska galéria Loggia dei Lanzi. 
V blízkosti Piazza della Signoria sa nachádza ikonický 
most Ponte Vecchio, na ktorom majú odpradávna svoje 
miesto obchodíky najlepších florentských zlatníkov. 
Preto ak hľadáte zásnubný prsteň alebo iný pekný 
darček pre svoju lásku, tu treba zbystriť pozornosť. 
Medzi ďalšími historickými pokladmi mesta nemožno 
vynechať kostol San Lorenzo, miesto posledného 
odpočinku všetkých hlavných členov rodiny 
Mediciovcov. Len pár krokov od neho sa nachádza 
centrálna tržnica. Za návštevu nepochybne stojí aj 
Bazilika Santa Croce, najväčší františkánsky kostol 
na svete, ktorý sa označuje aj za „Chrám talianskej 
slávy“, keďže sú tu pochovaní viacerí talianski 
velikáni - Michelangelo, Machiavelli či Galileo Galilei. 

 Pisa
 Najväčšie lákadlo Pisy, samozrejme, predstavuje 
ikonická Šikmá veža, ktorá pri jej návšteve preverí 

vašu kondíciu. Na to, aby ste sa dostali na jej vrch, odkiaľ sa ponúkajú 
výhľady do širokého okolia, treba totiž zdolať 297 schodov. Šikmá veža 
v Pise podáva neklamný dôkaz, že niekedy aj chyba z nedbanlivosti môže 
viesť k veľkému svetovému úspechu. Náklon 60-metrovej veže približne 
o 4° spôsobil fakt, že ju postavili na nestabilnom povrchu, pričom základy 
pri jej výške a váhe sú len 3 metre hrubé. Výstavba veže začala v roku 
1173, pričom kvôli prerušeniam z dôvodu vojen a nepokojov trvala až 200 
rokov. Aj preto nemožno jasne určiť jediného architekta, zodpovedného 
za tento krásny slávny „nepodarok“. Na Piazza dei Miracoli, kde veža 
stojí, nájdete aj ďalšie pamiatky, ktoré sa pri návšteve Pisy oplatí navštíviť, 
napríklad krásnu katedrálu s mozaikami z ružového a zeleného mramoru, 
baptistérium a pamätný cintorín Camposanto Monumentale. 

Siena
Ak raz navštívite katedrálu v Siene, navždy sa vám vryje do pamäti. Zvonku 
ju ľahko rozpoznáte podľa pásikavej čierno-bielej zvonice a rovnako jedinečná 
je i krásna mramorová vnútorná výzdoba. Srdce Sieny tvorí rozľahlé námestie 
Piazza del Campo (UNESCO) a ak sa tu ocitnete v júli či v auguste, môžete 
na vlastné oči zažiť známe konské preteky a festival, tzv. Palio. Ak túžite po 
autentických toskánskych zážitkoch, potom práve zo Sieny sa môžete vydať 
na výjazd po toskánskej krajine na pravej talianskej Vespe. Cestu môžete 
zakončiť na dobrom toskánskom obede a ochutnávke presláveného Chianti.

San Gimignano
Pravým toskánskym šarmom očarí aj San Gimignano (UNESCO), mestečko 
na kopci uprostred viníc, ktoré sa vďaka jednotnej stredovekej architektúre 
s 15 zachovanými obrannými vežami označuje za „stredoveký Manhattan“. 
A čo tam treba zažiť? Určite atmosféru mesta pri prechádzke malebnými 
uličkami, počkať si na jeden z najkrajších toskánskych západov slnka, ochutnať 
miestne biele víno Vernaccia di San Gimignano a tiež jednu z najlepších 
zmrzlín na svete. Kde ju nájdete? Na Piazza della Cisterna, v zmrzlinárni 
Gelateria Dondoli, ktorá je niekoľkonásobným svetovým šampiónom. Pre 
zmrzlinových nadšencov ponúka zmrzlináreň aj kurz výroby tejto špeciality.

Toskánske pláže
Toskánsko sa ideálne hodí na spojenie dovolenkového poznávania s oddychom 
na pláži. Hoci sa popri historických a kulinárskych lákadlách trochu zabúda 
na kilometre krásneho pobrežia pozdĺž Tyrrhenského mora, nájdete tu celú 
škálu rôznych pláží, od pieskových až po skalnaté zákutia. Medzi najznámejšie 
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 MAGIC TRAVEL
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patria Marina di Pietrasanta, Marina di Cecina, 
Marina di Pisa, Tirrenia, Lido di Camaiore...

 Keď je cesta zážitok
 Do Toskánska sa možno dostať veľmi pohodlne za 
poldruha hodiny priamym leteckým spojením z Viedne 
do Florencie, alebo menej pohodlne autom za cca 
10 hodín jazdy. Existuje však aj spôsob, ktorý vám 
zabezpečí, že aj cesta bude zážitkom. V období od 
apríla do októbra z Viedne do toskánskeho Livorna 
premáva dvakrát týždenne nočný autovlak. Takže 
si môžete vylihovať v lôžkovom vozni, čítať knižku 
alebo sledovať, ako sa krajina mihá za oknami, 
pričom vaše auto sa vezie vlakom s vami. Vyhnete 
sa tak stresujúcej nočnej jazde a zároveň budete 
v Toskánsku ráno krásne oddýchnutí a plne mobilní 
pri poznávaní všetkých jeho očarujúcich zákutí. 
Navyše, aby ste na cesty vyrazili plní sily, skôr, 
ako sa vydáte za zážitkami, vás personál vo vlaku 
vzpruží à la carte  raňajkami s kávičkou a čajom.

Toskánsko toho ponúka tak veľa, že sa oplatí 
cestu starostlivo plánovať, aby ste všetko stihli. 
Do Galérie Uffizi si napríklad môžete zabezpečiť 
vstup na konkrétny čas vopred, aby ste sa vyhli 
dlhým radom. Zážitkom je aj jazda Vespou naprieč 
krajinou či let balónom nad toskánskymi cyprusmi. 
S trasou a starostlivým výberom hotelov vám ochotne 
pomôžu v cestovnej kancelárii Magic Travel.
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