P  
 , ,
  

N 
,  ,
  


Toscana da scoprire
Una Full Immersion in una delle
più belle regioni al mondo, la Toscana, attraverso le città principali
e itinerari alternativi, ricchi di suggestione.

Odhalení Toskánska
Full Immersion do jednoho z
nekrásnějších regionů na světě,
Toskánska, vede přes hlavní města
a alternativní přitažlivé itineráře,
bohaté na sugestivní zážitky.

Volterra, Pisa, S.Gimignano: cultura, natura e arte
Per chi desidera scoprire il patrimonio artistico, culturale e le bellezze naturali di una delle zone più
belle della Toscana.

Volterra, Pisa, S.Gimignano: kultura, příroda a umění
Pro toho, kdo chce odhalit umělecké a kulturní dědictví a současně
přírodní krásy jednoho z nejkrásnějších oblastí Toskánska.

Benessere, arte e storia tra Pisa e
Volterra - Luxury tour
Un tuffo nella cultura e nella storia unendo i capolavori dell’arte
toscana a una pausa antistress
nella cittadina termale di Casciana
Terme.

Wellness, umění a historie mezi
Pisou a Volterrou – luxusní cesta
(Luxury tour)
Ponořit se do kultury a historie
spojením mistrovských děl toskánského umění a antistresovým odpočinkem v termálním městečku
Casciana Terme.

Passeggiata Etrusca
Tornare indietro di 3000 anni e
immergersi nello straordinario
mondo di un popolo misterioso e
affascinante.

Etruská procházka
Vrátit se tři tisíce let nazpět a ponořit se do vyjímečného světa záhadného a okouzlujícího národa.

Volterra in New Moon - The Twilight Saga
Un soggiorno da sogno a Volterra,
l’antichissima città dei Volturi, tra
resti millenari e simboli misteriosi,
sulle tracce di Edward e Bella.

Volterra v New Moon - The Twilight Saga
Pobyt snů ve Volteřře, starověkém
městu Volturiů, mezi tíseceletitými
ostatky a záhadnými symboly, po
stopách Edwarda a Belly.

Pisa, Volterra, San Gimignano e
Montalcino
Un’esperienza sensoriale tra verdi colline, storia millenaria, torri
svettanti, cantine storiche e calici
di vino...

Pisa, Volterra, San Gimignano a
Montalcino
Senzorický zážitek mezi zelenými
pahorky, tisíciletou historií, tyčícími se věžemi, historickými vinnými
sklepy, kalichy vína a...

Cultura, Natura e Sport
Arte e storia alternati alle attività
sportive e ai percorsi nelle terre
fumanti della Val di Cecina.
Per gli amanti della cultura e delle
vacanze attive.
Da Volterra al centro della terra
Viaggio alla scoperta di Volterra,
imponente città dalla storia millenaria e dell’antica Miniera di rame
di Montecatini Val di Cecina in
un emozionante percorso verso il
centro della terra.

Consorzio Turistico Volterra
Valdicecina Valdera
(turistické konsorcium)
Via Franceschini 34
56048 Volterra
tel. +39 0588 86099
info@volterratur.it
www.volterratur.it

Emozioni Toscane
Agenzia Viaggi e Tour Operator
“La Toscana su Misura per te”
Toskánské emoce
Cestovní kancelář a Tour Operator
“Toskánsko na míru pro tebe”
tel. + 39 0588 86099
info@emozionitoscane.com

Vola a Pisa, a soli 60 chilometri
da Volterra, e immergiti
nel cuore della Toscana
Leť do Pisy, pouhých 60 kilometrů od
města Volterra a ponoř se zcela do
srdce Toskánska
www.pisa-airport.com

Kultura, příroda a sport
Umění a historie střídané se sportovní aktivitou a trasy v kouřícím
kraji údolí Val di Cecina.
Pro milovníky přírody a aktivní
dovolené.
Z Volterry do středu země
Cesta za objevováním Volterry,
imponentního města tisícileté historie a starobylým těžištěm mědi z
Montecatini Val di Cecina se stane
trasou plnou emocí do středu země.

“Progetto Finanziato dalla Regione Toscana
PAR-FAS 2007/2013 Azione 1.4.2.3 - PRSE 2007/2010 Azione 4.3.3

Volterra,
Valdicecina
Toskánsko, Itálie
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Da tremila anni nel cuore
della Toscana

Srdcem Toskánska již tři tisíce let

In Val di Cecina la natura e l’ospitalità della gente si coniugano felicemente alla storia e all’arte, in un
percorso di millenni che va dagli
Etruschi ai Romani, dal Medioevo
al Rinascimento.
Incantevoli itinerari, con al centro
la città di Volterra, si snodano in
un territorio incontaminato, con
tracce di castelli, palazzi, pievi romaniche e borghi medievali.
La meta ideale per un soggiorno in
Toscana, tra la pace e la tranquillità della campagna ma anche a contatto con un patrimonio culturale
inesauribile, a due passi dal mare e
dalle più importanti città d’arte toscane (Siena, Pisa, Firenze, Lucca e
S.Gimignano).
Il Consorzio Turistico offre ai visitatori i servizi indispensabili per
una piacevole vacanza con proposte di soggiorno in grado di soddisfare ogni esigenza.

Consorzio Turistico Volterra
Valdicecina Valdera
(turistické konsorcium)
Via Franceschini 34
56048 Volterra
tel. +39 0588 86099
info@volterratur.it
www.volterratur.it

Emozioni Toscane
Agenzia Viaggi e Tour Operator
“La Toscana su Misura per te”
Toskánské emoce
Cestovní kancelář a Tour Operator
“Toskánsko na míru pro tebe”
tel. + 39 0588 86099
info@emozionitoscane.com

V údolí Val di Cecina se příroda a
pohostinnost zdejšího obyvatelstva
snoubí úspěšně s historií a uměním
a společně vytvářejí zajímavou
cestu napříč tisíceletími od Etrusků
k Římanům, od středověku k renesanci.
Působivé itineráře, které se točí
okolo města Volterra, se vinou neposkvrněným krajem po stopách
hradů, významných paláců, římských farností a středověkých osad.
Je ideálním cílem pobytu v Toskánsku pro svůj pokoj a klid venkova,
ale současně také nevyčerpatelným
zdrojem kulturních památek pár
kroků od moře a v blízkosti významných měst toskánského umění (Siena, Pisa, Firenze, Lucca a
S.Gimignano).
Turistické konsorcium nabízí návštěvníkům služby na příjemnou
dovolenou s nabídkami pobytu,
schopných uspokojit každý požadavek.
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L’Alta Val di Cecina con Volterra, Montecatini, Pomarance,
Castelnuovo e Monteverdi è un
territorio pieno di fascino ricco di
beni storici, artistici, archeologici
e paesaggistici che hanno ispirato
pittori e letterati.
Le fortificazioni sui rilievi più elevati, i borghi e le pievi punteggiano
un paesaggio vario: il fiume Cecina, i filari di cipressi, gli oliveti, i
vigneti tipici della campagna toscana si alternano alle dolci colline
argillose, con i colori mutevoli
delle stagioni.
Oltre a questi le manifestazioni geotermiche della “Valle del Diavolo”
e un biolago termale per vacanze
all’insegna dello sport e del relax.

V

Horní část údolí Val di
Cecina s lokalitami Volterra,
Montecatini, Pomarance,
Castelnuovo a Monteverdi
je okouzlující území, plné
historických, uměleckých,
archeologických a krajinných památek, které se staly
inspirací mnoha malířů a
spisovatelů.
Opevnění na nejvyšších pahorcích, osady a
farnosti dokreslují tuto
různorodou krajinu. Řeka
Cecina, aleje cypřišů, olivové háje,
typické vinohrady toskánského venkova se střídají s mírnými pahorky
z jílovité horniny a převlékají se do
barev každého ročního období.
Kromě toho lze sledovat v Ďábelském údolí neboli “Valle del Diavolo” geotermické úkazy a také se zde
nachází termální jezero vhodné na
dovolenou a pro volný čas, které
nabízí příležitosti ke sportu a relax.

L’antica Velathri, gioiello di arte
etrusca, romana e medievale, è
arroccata su un alto colle e domina la valle del Cecina fino al
mare.
Ogni civiltà e ogni periodo storico hanno lasciato in lei tracce
indelebili.
Volterra, circondata da un alone di mistero, di solitudine e di
romantica bellezza, è una città
di pietra, perché di pietra sono
le strade, le torri, i palazzi e le
mura austere.
E di pietra, l’alabastro, è anche il
suo artigianato.
Una città da vivere intensamente
e da scoprire poco a poco, ricca
di eventi e manifestazioni durante tutto l’anno. Tra questi ricordiamo “VolterraTeatro” festival
internazionale del teatro, la rievocazione medievale “Volterra
A.D.1398” e “Volterragusto”, rassegna di prodotti tipici locali.

L’A

Starobylé Velathri, klenot etruského, římského a středověkého umění,
dominuje skryté na strmém vrchu
celé údolí Val del Cecina až k moři.
Každá civilizace a každé historické
období zanechaly na něm nesmazatelné stopy.
Volterra, město obklopené záhadným kruhem, samotou a romantickou krásou, je kamenným městem,
neboť jsou z kamene krkolomé cestičky, věže, paláce i strohé hradby.
Je kamenné z alabastru jako i řemeslné výrobky, kterými se proslavilo.
Město, které je třeba žít intenzívně a odhalovat krok po kroku, je
bohaté na události a manifestace
odehrávající se v průběhu celého
roku. Připomínáme alespoň “VolterraTeatro” mezinárodní divadelní festival, středověké slavnosti
“Volterra A.D.1398” a konečně
“Volterragusto”, přehlídku místních
typických výrobků.
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Jako by šlo o kámen bohů, Etruskové využívali alabastru na sarkofágy a pohřební urny s bohatými
dekoracemi výjevů z každodenního
života zesnulého, výjevů z posmrtného života a slavných epizod a
výjevů z řecké mytologie.

Gli affascinanti musei di Volterra
conservano testimonianze di tremila anni di storia: arte, cultura,
architettura e artigianato dell’antica e misteriosa Velathri, della Volterra romana, medievale e rinascimentale, sveleranno i loro segreti
ai visitatori.

Okouzlující muzea ve městě
Volterra jsou svědectvím historie před třemi tisíci lety v
umění, kultuře, architektuře a řemeslech antického a záhadného Velathri,
římské, středověké a
renesanční Volterry, aby
odhalily svá tajemství návštěvníkům.

Sbírka těchto uren je dochována v
Muzeu Guarnacci ve Volterra.

Quasi fosse una pietra degli dèi, gli
Etruschi si servivano dell’alabastro
per costruire sarcofaghi e urne
cinerarie con ricche decorazioni
raffiguranti l’immagine del defunto
insieme a scene di vita quotidiana,
a immaginari viaggi nell’oltretomba e a episodi famosi della mitologia greca.
La raccolta di queste urne è custodita nel Museo Guarnacci a
Volterra.
La lavorazione dell’alabastro ha
attraversato tutte le epoche fino ai
giorni nostri. A Volterra è ancora
possibile visitare i laboratori dove
nascono capolavori dalle mani di
abili artigiani.

Řemeslné opracování alabastru
prošlo různými obdobími a existuje dodnes. Ve městě Volterra lze
i v dnešní době navštívit řemeslné
dílny, kde se rodí mistrovská díla v
rukou zkušených řemeslníků.

Capolavori unici al mondo, dall’etrusca Ombra della Sera alla più
grande collezione di urne etrusche, dalla Deposizione di Rosso
Fiorentino ai dipinti del Signorelli
e ai manufatti delle storiche fabbriche di alabastro mostrano quanto
fosse culturalmente attiva la città
di Volterra nel passato.
Spostando lo sguardo verso la Val
di Cecina, due importantissimi
musei legati all’attività mineraria,
il Museo delle Miniere di Montecatini Val di Cecina per un viaggio
al centro della terra e il Museo
della Geotermia di Larderello per
comprendere il percorso di un’importante risorsa del territorio:
il vapore, che ancor oggi sbuffa,
gorgoglia e incanta i visitatori della
Valle del Diavolo.

Jedinečná světová mistrovská díla počínaje od
etruské sošky Ombra
della Sera přes největší
sbírku etruských uren, od
obrazu Snímání Ježíše
Krista od Rossa Fiorentina k malbám od malíře
Signorelliho a k historickým výtvorům dílen
zpracovávajících alabastr dokazují jak bylo
kulturně aktivní město
Volterra v minulosti.
Jestliže se podíváme
směrem k údolí Val
di Cecina, objevíme
dvě muzea, která jsou
svědky báňské činnosti,
Muzeum delle Miniere
di Montecatini Val di
Cecina (Báňské muzeum
v Montecatini, Val di Cecina), které umožní cestu
do středu země a Museo
della Geotermia di Larderello (Muzeum Geotermie v lokalitě Larderello),
které dokumentuje využití
významného zdroje tohoto
teritoria: páry, které ještě
dnes syčí, bublá a fascinuje
navštěvníky údolí Valle
del Diavolo (Ďábelské
údolí) .
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di eventi e manifestazioni durante tutto l’anno. Tra questi ricordiamo “VolterraTeatro” festival
internazionale del teatro, la rievocazione medievale “Volterra
A.D.1398” e “Volterragusto”, rassegna di prodotti tipici locali.

L’A

Starobylé Velathri, klenot etruského, římského a středověkého umění,
dominuje skryté na strmém vrchu
celé údolí Val del Cecina až k moři.
Každá civilizace a každé historické
období zanechaly na něm nesmazatelné stopy.
Volterra, město obklopené záhadným kruhem, samotou a romantickou krásou, je kamenným městem,
neboť jsou z kamene krkolomé cestičky, věže, paláce i strohé hradby.
Je kamenné z alabastru jako i řemeslné výrobky, kterými se proslavilo.
Město, které je třeba žít intenzívně a odhalovat krok po kroku, je
bohaté na události a manifestace
odehrávající se v průběhu celého
roku. Připomínáme alespoň “VolterraTeatro” mezinárodní divadelní festival, středověké slavnosti
“Volterra A.D.1398” a konečně
“Volterragusto”, přehlídku místních
typických výrobků.
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Jako by šlo o kámen bohů, Etruskové využívali alabastru na sarkofágy a pohřební urny s bohatými
dekoracemi výjevů z každodenního
života zesnulého, výjevů z posmrtného života a slavných epizod a
výjevů z řecké mytologie.

Gli affascinanti musei di Volterra
conservano testimonianze di tremila anni di storia: arte, cultura,
architettura e artigianato dell’antica e misteriosa Velathri, della Volterra romana, medievale e rinascimentale, sveleranno i loro segreti
ai visitatori.

Okouzlující muzea ve městě
Volterra jsou svědectvím historie před třemi tisíci lety v
umění, kultuře, architektuře a řemeslech antického a záhadného Velathri,
římské, středověké a
renesanční Volterry, aby
odhalily svá tajemství návštěvníkům.

Sbírka těchto uren je dochována v
Muzeu Guarnacci ve Volterra.

Quasi fosse una pietra degli dèi, gli
Etruschi si servivano dell’alabastro
per costruire sarcofaghi e urne
cinerarie con ricche decorazioni
raffiguranti l’immagine del defunto
insieme a scene di vita quotidiana,
a immaginari viaggi nell’oltretomba e a episodi famosi della mitologia greca.
La raccolta di queste urne è custodita nel Museo Guarnacci a
Volterra.
La lavorazione dell’alabastro ha
attraversato tutte le epoche fino ai
giorni nostri. A Volterra è ancora
possibile visitare i laboratori dove
nascono capolavori dalle mani di
abili artigiani.

Řemeslné opracování alabastru
prošlo různými obdobími a existuje dodnes. Ve městě Volterra lze
i v dnešní době navštívit řemeslné
dílny, kde se rodí mistrovská díla v
rukou zkušených řemeslníků.

Capolavori unici al mondo, dall’etrusca Ombra della Sera alla più
grande collezione di urne etrusche, dalla Deposizione di Rosso
Fiorentino ai dipinti del Signorelli
e ai manufatti delle storiche fabbriche di alabastro mostrano quanto
fosse culturalmente attiva la città
di Volterra nel passato.
Spostando lo sguardo verso la Val
di Cecina, due importantissimi
musei legati all’attività mineraria,
il Museo delle Miniere di Montecatini Val di Cecina per un viaggio
al centro della terra e il Museo
della Geotermia di Larderello per
comprendere il percorso di un’importante risorsa del territorio:
il vapore, che ancor oggi sbuffa,
gorgoglia e incanta i visitatori della
Valle del Diavolo.

Jedinečná světová mistrovská díla počínaje od
etruské sošky Ombra
della Sera přes největší
sbírku etruských uren, od
obrazu Snímání Ježíše
Krista od Rossa Fiorentina k malbám od malíře
Signorelliho a k historickým výtvorům dílen
zpracovávajících alabastr dokazují jak bylo
kulturně aktivní město
Volterra v minulosti.
Jestliže se podíváme
směrem k údolí Val
di Cecina, objevíme
dvě muzea, která jsou
svědky báňské činnosti,
Muzeum delle Miniere
di Montecatini Val di
Cecina (Báňské muzeum
v Montecatini, Val di Cecina), které umožní cestu
do středu země a Museo
della Geotermia di Larderello (Muzeum Geotermie v lokalitě Larderello),
které dokumentuje využití
významného zdroje tohoto
teritoria: páry, které ještě
dnes syčí, bublá a fascinuje
navštěvníky údolí Valle
del Diavolo (Ďábelské
údolí) .

V  C

L’Alta Val di Cecina con Volterra, Montecatini, Pomarance,
Castelnuovo e Monteverdi è un
territorio pieno di fascino ricco di
beni storici, artistici, archeologici
e paesaggistici che hanno ispirato
pittori e letterati.
Le fortificazioni sui rilievi più elevati, i borghi e le pievi punteggiano
un paesaggio vario: il fiume Cecina, i filari di cipressi, gli oliveti, i
vigneti tipici della campagna toscana si alternano alle dolci colline
argillose, con i colori mutevoli
delle stagioni.
Oltre a questi le manifestazioni geotermiche della “Valle del Diavolo”
e un biolago termale per vacanze
all’insegna dello sport e del relax.

V

Horní část údolí Val di
Cecina s lokalitami Volterra,
Montecatini, Pomarance,
Castelnuovo a Monteverdi
je okouzlující území, plné
historických, uměleckých,
archeologických a krajinných památek, které se staly
inspirací mnoha malířů a
spisovatelů.
Opevnění na nejvyšších pahorcích, osady a
farnosti dokreslují tuto
různorodou krajinu. Řeka
Cecina, aleje cypřišů, olivové háje,
typické vinohrady toskánského venkova se střídají s mírnými pahorky
z jílovité horniny a převlékají se do
barev každého ročního období.
Kromě toho lze sledovat v Ďábelském údolí neboli “Valle del Diavolo” geotermické úkazy a také se zde
nachází termální jezero vhodné na
dovolenou a pro volný čas, které
nabízí příležitosti ke sportu a relax.

L’antica Velathri, gioiello di arte
etrusca, romana e medievale, è
arroccata su un alto colle e domina la valle del Cecina fino al
mare.
Ogni civiltà e ogni periodo storico hanno lasciato in lei tracce
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Toscana da scoprire
Una Full Immersion in una delle
più belle regioni al mondo, la Toscana, attraverso le città principali
e itinerari alternativi, ricchi di suggestione.

Odhalení Toskánska
Full Immersion do jednoho z
nekrásnějších regionů na světě,
Toskánska, vede přes hlavní města
a alternativní přitažlivé itineráře,
bohaté na sugestivní zážitky.

Volterra, Pisa, S.Gimignano: cultura, natura e arte
Per chi desidera scoprire il patrimonio artistico, culturale e le bellezze naturali di una delle zone più
belle della Toscana.

Volterra, Pisa, S.Gimignano: kultura, příroda a umění
Pro toho, kdo chce odhalit umělecké a kulturní dědictví a současně
přírodní krásy jednoho z nejkrásnějších oblastí Toskánska.

Benessere, arte e storia tra Pisa e
Volterra - Luxury tour
Un tuffo nella cultura e nella storia unendo i capolavori dell’arte
toscana a una pausa antistress
nella cittadina termale di Casciana
Terme.

Wellness, umění a historie mezi
Pisou a Volterrou – luxusní cesta
(Luxury tour)
Ponořit se do kultury a historie
spojením mistrovských děl toskánského umění a antistresovým odpočinkem v termálním městečku
Casciana Terme.

Passeggiata Etrusca
Tornare indietro di 3000 anni e
immergersi nello straordinario
mondo di un popolo misterioso e
affascinante.

Etruská procházka
Vrátit se tři tisíce let nazpět a ponořit se do vyjímečného světa záhadného a okouzlujícího národa.

Volterra in New Moon - The Twilight Saga
Un soggiorno da sogno a Volterra,
l’antichissima città dei Volturi, tra
resti millenari e simboli misteriosi,
sulle tracce di Edward e Bella.

Volterra v New Moon - The Twilight Saga
Pobyt snů ve Volteřře, starověkém
městu Volturiů, mezi tíseceletitými
ostatky a záhadnými symboly, po
stopách Edwarda a Belly.

Pisa, Volterra, San Gimignano e
Montalcino
Un’esperienza sensoriale tra verdi colline, storia millenaria, torri
svettanti, cantine storiche e calici
di vino...

Pisa, Volterra, San Gimignano a
Montalcino
Senzorický zážitek mezi zelenými
pahorky, tisíciletou historií, tyčícími se věžemi, historickými vinnými
sklepy, kalichy vína a...

Cultura, Natura e Sport
Arte e storia alternati alle attività
sportive e ai percorsi nelle terre
fumanti della Val di Cecina.
Per gli amanti della cultura e delle
vacanze attive.
Da Volterra al centro della terra
Viaggio alla scoperta di Volterra,
imponente città dalla storia millenaria e dell’antica Miniera di rame
di Montecatini Val di Cecina in
un emozionante percorso verso il
centro della terra.

Consorzio Turistico Volterra
Valdicecina Valdera
(turistické konsorcium)
Via Franceschini 34
56048 Volterra
tel. +39 0588 86099
info@volterratur.it
www.volterratur.it

Emozioni Toscane
Agenzia Viaggi e Tour Operator
“La Toscana su Misura per te”
Toskánské emoce
Cestovní kancelář a Tour Operator
“Toskánsko na míru pro tebe”
tel. + 39 0588 86099
info@emozionitoscane.com

Vola a Pisa, a soli 60 chilometri
da Volterra, e immergiti
nel cuore della Toscana
Leť do Pisy, pouhých 60 kilometrů od
města Volterra a ponoř se zcela do
srdce Toskánska
www.pisa-airport.com

Kultura, příroda a sport
Umění a historie střídané se sportovní aktivitou a trasy v kouřícím
kraji údolí Val di Cecina.
Pro milovníky přírody a aktivní
dovolené.
Z Volterry do středu země
Cesta za objevováním Volterry,
imponentního města tisícileté historie a starobylým těžištěm mědi z
Montecatini Val di Cecina se stane
trasou plnou emocí do středu země.

“Progetto Finanziato dalla Regione Toscana
PAR-FAS 2007/2013 Azione 1.4.2.3 - PRSE 2007/2010 Azione 4.3.3

Volterra,
Valdicecina
Toskánsko, Itálie
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Da tremila anni nel cuore
della Toscana

Srdcem Toskánska již tři tisíce let

In Val di Cecina la natura e l’ospitalità della gente si coniugano felicemente alla storia e all’arte, in un
percorso di millenni che va dagli
Etruschi ai Romani, dal Medioevo
al Rinascimento.
Incantevoli itinerari, con al centro
la città di Volterra, si snodano in
un territorio incontaminato, con
tracce di castelli, palazzi, pievi romaniche e borghi medievali.
La meta ideale per un soggiorno in
Toscana, tra la pace e la tranquillità della campagna ma anche a contatto con un patrimonio culturale
inesauribile, a due passi dal mare e
dalle più importanti città d’arte toscane (Siena, Pisa, Firenze, Lucca e
S.Gimignano).
Il Consorzio Turistico offre ai visitatori i servizi indispensabili per
una piacevole vacanza con proposte di soggiorno in grado di soddisfare ogni esigenza.

Consorzio Turistico Volterra
Valdicecina Valdera
(turistické konsorcium)
Via Franceschini 34
56048 Volterra
tel. +39 0588 86099
info@volterratur.it
www.volterratur.it

Emozioni Toscane
Agenzia Viaggi e Tour Operator
“La Toscana su Misura per te”
Toskánské emoce
Cestovní kancelář a Tour Operator
“Toskánsko na míru pro tebe”
tel. + 39 0588 86099
info@emozionitoscane.com

V údolí Val di Cecina se příroda a
pohostinnost zdejšího obyvatelstva
snoubí úspěšně s historií a uměním
a společně vytvářejí zajímavou
cestu napříč tisíceletími od Etrusků
k Římanům, od středověku k renesanci.
Působivé itineráře, které se točí
okolo města Volterra, se vinou neposkvrněným krajem po stopách
hradů, významných paláců, římských farností a středověkých osad.
Je ideálním cílem pobytu v Toskánsku pro svůj pokoj a klid venkova,
ale současně také nevyčerpatelným
zdrojem kulturních památek pár
kroků od moře a v blízkosti významných měst toskánského umění (Siena, Pisa, Firenze, Lucca a
S.Gimignano).
Turistické konsorcium nabízí návštěvníkům služby na příjemnou
dovolenou s nabídkami pobytu,
schopných uspokojit každý požadavek.

P  
 , ,
  

N 
,  ,
  


Toscana da scoprire
Una Full Immersion in una delle
più belle regioni al mondo, la Toscana, attraverso le città principali
e itinerari alternativi, ricchi di suggestione.

Odhalení Toskánska
Full Immersion do jednoho z
nekrásnějších regionů na světě,
Toskánska, vede přes hlavní města
a alternativní přitažlivé itineráře,
bohaté na sugestivní zážitky.

Volterra, Pisa, S.Gimignano: cultura, natura e arte
Per chi desidera scoprire il patrimonio artistico, culturale e le bellezze naturali di una delle zone più
belle della Toscana.

Volterra, Pisa, S.Gimignano: kultura, příroda a umění
Pro toho, kdo chce odhalit umělecké a kulturní dědictví a současně
přírodní krásy jednoho z nejkrásnějších oblastí Toskánska.

Benessere, arte e storia tra Pisa e
Volterra - Luxury tour
Un tuffo nella cultura e nella storia unendo i capolavori dell’arte
toscana a una pausa antistress
nella cittadina termale di Casciana
Terme.

Wellness, umění a historie mezi
Pisou a Volterrou – luxusní cesta
(Luxury tour)
Ponořit se do kultury a historie
spojením mistrovských děl toskánského umění a antistresovým odpočinkem v termálním městečku
Casciana Terme.

Passeggiata Etrusca
Tornare indietro di 3000 anni e
immergersi nello straordinario
mondo di un popolo misterioso e
affascinante.

Etruská procházka
Vrátit se tři tisíce let nazpět a ponořit se do vyjímečného světa záhadného a okouzlujícího národa.

Volterra in New Moon - The Twilight Saga
Un soggiorno da sogno a Volterra,
l’antichissima città dei Volturi, tra
resti millenari e simboli misteriosi,
sulle tracce di Edward e Bella.

Volterra v New Moon - The Twilight Saga
Pobyt snů ve Volteřře, starověkém
městu Volturiů, mezi tíseceletitými
ostatky a záhadnými symboly, po
stopách Edwarda a Belly.

Pisa, Volterra, San Gimignano e
Montalcino
Un’esperienza sensoriale tra verdi colline, storia millenaria, torri
svettanti, cantine storiche e calici
di vino...

Pisa, Volterra, San Gimignano a
Montalcino
Senzorický zážitek mezi zelenými
pahorky, tisíciletou historií, tyčícími se věžemi, historickými vinnými
sklepy, kalichy vína a...

Cultura, Natura e Sport
Arte e storia alternati alle attività
sportive e ai percorsi nelle terre
fumanti della Val di Cecina.
Per gli amanti della cultura e delle
vacanze attive.
Da Volterra al centro della terra
Viaggio alla scoperta di Volterra,
imponente città dalla storia millenaria e dell’antica Miniera di rame
di Montecatini Val di Cecina in
un emozionante percorso verso il
centro della terra.
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