
ITÁLIE – TOSKÁNSKO  

REZIDENCE  VILLA  LIVIA 
 

300 m od železniční stanice San Vincenzo 
 
San Vincenzo - menší klidné letovisko leží na 
západním pobřeží mezi Pisou a Římem, je 
obklopeno piniovými háji, které lemují celé 
pobřeží. Dlouhou písčitou pláž omývají 
průzračné vody a kromě koupání se nabízí 
široký výběr pro volný čas. 
 
Tipy na výlety – vlakem: 
• F L O R E N C I E (hlavní město Toskánska, 
kolébka italského humanismu a renesance, 
která je spjata s mnoha zvučnými jmény 
umělců a vědců) • S I E N A (můžete 

obdivovat nádherné gotické památky, malířské umění) •  SAN GIMIGNANO • PISA (město proslulé šikmou věží Torre Pendente • 
LUCCA • VOLTERRA (poklad kultury etruské, románské, středověké i renesanční) • OSTROV ELBA (vlakem do Piombino-Maritima 
30 min, dále trajektem 1 hod do hlavního města Portoferraio) • CARRARA (město je světově proslulé svými mramorovými lomy 
a sochařskými dílnami, muzeum mramoru) 
 
Rezidence VILLA VIVIA s krásným výhledem na moře a přístav se nachází v centru městečka. Vhodné pro všechny, kteří mají rádi pohodovou 
dovolenou.  Ubytování: apartmány jsou standardně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, SPR+WC, TV/SAT, klimatizace.  
 
B4B: (max. 4 osoby) (v přízemí) denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, oddělená noční zóna s rozkládacím dvojlůžkem, výhled na moře. 
B4C: (max. 4 osoby) (v suterénu) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, zahradní nábytek.  
C6D: (max. 6 osob)(v suterénu) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, výhled na přístav. 
C6E: (max. 6 osob) (v podkroví) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, terasa, výhled na moře. 

 
Postýlka: na vyžádání pro dítě do 2 let, € 40,-/ týden. Parkování: v blízkosti rezidence (do vyčerpání míst), garáž € 80,-/ týden (na vyžádání, omezený počet míst). 
Vzdálenost od centra: v centru. Vzdálenost od pláže: 200 m. Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (1 slunečník + 2 křesla/ apartmán) 
zahrnut v ceně pobytu. Zvíře: povoleno jen malé, na vyžádání, € 5,-/ den. Pobyt: sobota/ sobota. 
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2012 
    cena-týden B4B B4C C6D C6E 

01.09. - 15.09. 18 290 22 190 24 690 29 390 

15.09. - 22.09. 15 490 17 690 20 890 25 190 

22.09. - 06.10. 11 990 14 790 17 190 21 090 

06.10. - 03.11. 10 690 13 390 15 490 18 390 

V ceně za apartmán je zahrnuto: 7x 

ubytování, spotřeba energií, ložní prádlo a 

ručníky, závěrečný úklid (mimo kuchyňského 

koutu), plážový servis.  

Nepovinné příplatky: úklid kuchyňského 

koutu € 26,-/ apartmán.   

Kauce: € 130,-/ apartmán. 

 Pobytová taxa: € 1,50/ osoba 

od 12 let/ noc. 
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INFORMACE PRO ŽELEZNIČÁŘE       Jízdenky : FIP: ÖBB, FS a průkaz FIP 
Orientační jízdní řád vlaků 
TAM: Praha hl.n. EC 173 (13.42) – (18.22) Wien Meindling EN 1035 (19.29) – (06.15) Firenze S.M.N. R 3129 (07.28) – (09.38) San Vincenzo  

ZPĚT: San Vincenzo R 3118 (16.09) – (18.32) Firenze S.M.N. EN 1034 (21.37) – (08.34) Wien Meindling EC 172  (09.33) - (14.18) Praha hl.n. 
 

Na noční vlak EN 1035  a EN 1034 (při cestě zpět) je NUTNÉ mít k jízdence FIP minimálně místenku za 233Kč. Pohodlnější je však zakoupení 
1lehátka T6 (6 osob v oddíle) za 749 Kč nebo 1 lehátka T4 (4 osoby v oddíle) za 1007 Kč. Informace o cenách jsou z mezinárodní pokladny ČD.  
 

Všechny vlakové spoje v Itálii jsou vybrány tak, aby cestující s jízdenkou FIP už NIC NEDOPLÁCELI!  
Pokud budete mít zájem, ráda Vám připravím také jízdní řády vlaků na výlety ze San Vincenza. 

 

KRÁSY  TOSKÁNSKA    - DOPORUČENÝ INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM – VLAKEM 

Toskánsko zcela výjimečný italský kraj, který už několik staletí láká k návštěvě turisty z celého světa. Nezaměnitelný ráz krajině vtiskla středověká 
města na pahorcích, stromořadí štíhlých cypřišů, vinice a olivové háje. Toskánská města se mohou pochlubit jedněmi z nejznámějších uměleckých 
pokladů Itálie. Stále platí, že Toskánsko je v mnoha směrech skutečnou esencí Itálie.   

  
1. den  Odpoledne odjezd z Prahy do Vídně. Noční přejezd do Itálie.  
2. den  Pisa. Procházka historickým centrem. Nejslavnější zvonice světa Šikmá věž na náměstí Zázraků. Přejezd na ubytování v San Vincenzu (7 noci).  
3. den  San Gimignano – asi nejnavštěvovanější vesnice v Itálii, velkolepá silueta historického jádra s věžovými domy na vrcholcích kopců. Návštěva města 

Siena - jako by se zde zastavil čas, město se pyšní svým středověkým charakterem, atmosférou a tradicemi. 
4. den  Vlakem do Piombina Maritima. Plavba lodí na třetí největší italský ostrov Elba, proslulý především nuceným pobytem Napoleona Bonaparta. Město 

Portoferraio s přístavem a působivou starou čtvrtí se schodovitými uličkami. Odpočinek u moře.  
5. den  Lucca - návštěva města obehnaného hradbami. Castiglioncello - nenáročná turistika podél moře. 
6. den  Prohlídka města Livorno nebo Voltera. 
7. den  Vlakem do Orbetello, pak bus do přístavních městeček Porto Ercole (atraktivní stará čtvrť, 2 španělské pevnosti) a Porto Santo Stefano pod horou 

Argentario. 
8. den  Volný den. Procházka v San Vincenzu, odpočinek u moře.  
9. den  Odjezd z ubytování. Prohlídka Florencie–opěvovaná jako nejkrásnější město Itálie, kolébka renesance. Dóm, baptisterium, piazza della Signoria, 

středověký most ponte Vecchio po stranách lemovaný obchůdky zlatníků, vyhlídka na město. Noční přejezd do Rakouska. 
10.den Odpolední příjezd do Prahy. 
 
FOTOGRAFIE NA :  http://www.fip.estranky.cz/fotoalbum/moje-cesty/italie/krasy-toskanska/ 
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