
Cyklo Toskánsko, Taliansko 2015 
 
Termín:    11-20.09.2015                                                                     
Miesto:     Mazzanta, Toskánsko, 40 km pod Livornom 
Účastníci: 2 autobusy, KST ELV ZA – 3 členovia  
 
Do areálu s dobre vybavenými bungalovmi sme dorazili v sobotu doobeda. Medzi 
ubytovaním a večerou sme čas využili na kúpanie v mori. 
 
V nedeľu sme cyklo vyrazili do Pissy s plánovaným návratom busom. 
Cestou sme párkrát zakufrovali, aj na autostrádu z ktorej nám potom 
carabinieri pomáhali. Už Livorne nás chytili dažde tak sa Pisa zrušila, 
časť späť busom (48 km) a časť v daždi cyklo (80 km). 
 
V pondelok sme dali okolité horské dedinky nad blízkym mestečkom 
Cecina. Dedinky Guardistello, Casale Marittimo, Bibona na špičkách 
kopcov,  
s uzučkými uličkami medzi, nad sebou stavanými, starodávnymi 
domami z kameňa (55 km).  
 
V utorok sme dali repete na Pissu. Polovica cyklo (120 km) a polovica vlakom tam a cyklo 

späť (81 km). Okrem šikmej veže sme pozreli aj 
neďaleké námestie s palácmi a korzo ulicu. Návrat 
popri malebnom pobreží so skalnatými útesmi, so 
zástavkou v Livorne. 
 
V stredu bus zájazd do Florencie – Firenze. No tie 
nádhery, neuveriteľne obrovská katedrála, námestia, 
paláce, kostoly, obchodné uličky, až po most Ponte 
Vechio – zlatá ulička – množstvo obchodíkov so 

zlatými šperkami s neuveriteľným výberom. 
 
Vo štvrtok sme sa individuálne vybrali k jazeru – rezervácii St. Luca. Šli sme poľnými 
cestičkami, cez osamelé usadlosti, spoznávajúc život na vidieku, ďaleko od ruchu (46 km). 
 
V piatok sme sa menšia skupinka vybrali zas na opačnú stranu na Cecinu, bezcielne sa 
motať po okolí. Pri mori sme posedeli a dali taliansku pizzu a vrátili sa lesíkom popri mori 
(35 km). 
 
V sobotu sme pobalili, doobeda zabicyklovali do neďalekej Vady na posledné nákupy (9 
km) a poobede ešte zaplávali v mori, tak ako každý deň po návrate. 
 
Počasie, až na jeden deň, bolo ideálne na cyklo, naozaj sme spoznali aj pamiatky 
Toskánska aj vidiek a dali celkovo 306 km a všetci sme si odnášali plno krásnych zážitkov. 
 
 
    
 
V Žiline  20.09.2015          Z. Sýkora 


