
 

VOLTERRA 
Nadmorská výška 2000 m.n.m 

 Stredoveká atmosféra, vynikajúca zmrzlina  

 Alabaster- sošky, srdcia 

 Cantuccini- sladkosť z mandlí, na ktorej si doslovne vylámete 

zuby  

 Mesto, kde sa odohráva časť knihy Twilight - uvidíme 

miesto, kde sa Edward chystá spáchať samovraždu  

 Sprievodcujú Barbora Jordanovová a Lucia Gergelyová  

 

 

 

 

 

 

 

Čo si zabaliť? 

Okrem letného oblečenia a takých samozrejmostí ako je 

spodné prádlo a kozmetika (+ toaletný papier), nezabudni aj 

na teplejšie oblečenie a pršiplášť pre každý prípad, 

pohodlnú obuv- budeme veľa chodiť a chodiť, plavky- však 

more , k tomu poriadny opaľovací krém s vysokým OF 

aspoň 30-   sa budeme pohybovať v subtrópoch.  

Nezabudnite na pero, zápisník a baterku, prípadne aj mapu, 

či bedeker. 

V prípade nudy, využite zbalené  drobné spoločenské hry  

(karty, človeče, šach a pod.). Ďalšie aj potrebné veci: malý 

turistický vak, fľaša na pitný režim, môže byť gitara, alebo 

iný hudobný nástroj. 

Nezabudni cestovné doklady a poistenie! 



4.GEOEXPEDÍCIA - TALIANSKO 

EMPOLI a okolie 

24.- 29. júna 2010 
 

 
 

Vinci, Florencia, Pisa, 

San Gimignano, 

Volterra 



Program: 

 

Štvrtok: Odchod z Nitry spred budovy školy autobusom  

     o cca 20 15 hod.  

Trasa: Nitra, Bratislava, Viedeň, Grac,  Villach- 

hraničný prechod, Udine, Padova, Bologna, 

prechod cer Apeniny, Florencia, príchod do 

Empoli v dopoludňajších hodinách ( piatok) 

 

Piatok: ubytovanie 

 Návšteva Vinci, Empoli, prehliadka okolia 

 

Sobota: Pisa- Šikmá veža, popoludní prechádzka po 

pobreží a pobyt pri Ligurskom mori 

 

Nedeľa: Prehliadka a potulky po centre Toskánska- 

Florencii 

(v prípade nepriaznivého počasia výmena 

víkendového programu) 

 

Pondelok: Ak ste ešte nezodrali svoje túlavé topánky 

čaká vás nádherné S. Gimignano a tajomná 

Volterra 

 Večer balenie a odchod na Slovensko cca 

o 2200 hod. 

 

Utorok: Predpokl. príchod do Nitry medzi 9- 1000hod. 

pred budovu školy 

 

 



VINCI:  

Najväčšiu slávu získalo vo vrchnom stredoveku  

 Rodisko Leonarda da Vinci (1542) 

 Možno navštíviť: múzeum a rodný dom Leonarda da Vinci, hrad 

 Vstupy cca 5 eur 

 Sprievodcuje Daniela Klbečková 

 

 

FLORENCIA:  

Kolíska renesancie, leží na rieke Arno 

 Najväčší rozkvet za vlády rodiny Medici v 15. storočí 

 Pamiatky: Ponte Vecchio- najznámejší most, plný obchodov so 

šperkami, Galéria Uffizi- obrazáreň (10 eur), Kostol San 

Lorenzo, Kostol Santa Croce- vstupy od 4 eur 

 Socha Dávida, Vyhliadkové miesto- Piazzale Michelangelo 

 Sprievodcujú Daniela Klbečková a Zuzana Róžová 

 

PISA 

     Pôvodne etruské mesto, postupne námorná veľmoc 

 Pamiatky: Torre Pendente- Šikmá veža (15 eur) – napriek tomu, 

že v súčastnosti už nie je najšikmejšia na svete, oplatí sa ju 

vidieť  

 Duomo (katedrála- 2 eurá), Baptistérium (krstiteľnica- 5 eur) 

 Sprievodcujú Dominika Mesárošová a Simona Galliková 

 

 

SAN  GIMIGNANO 

       Pôvodné osídlenie v 4. storočí pnl. 
 V 12 stor. sa z malej dediny stala mestská komúna  

 Mesto veží- nazývané aj Manhattan stredoveku 

 Pevnosť Rocca vybudovaná Florenťanmi  

 Veľmi úzke  uličky a veľmi nízke vchodové dvere- a že Taliani nie 

sú malí 

 Sprievodcujú Juraj Kučerka a Peter Veselič 

 

 


