Toskánsko a Ligurské riviéra konec září 2017
Koncem září se vydal cestovatelský klub Macek a jeho přátelé na výlet do Toskánska
a Ligurie k 30. výročí jejich prvního výletu (tenkrát ještě pod hlavičkou HS hl. m. Prahy).
Z Prahy jsme odjížděli v pátek ráno 22. 9. přes Rakousko a v Itálii jsme přečkali noc
v penzionu v Levico Terme, kde jsme již jednou strávili celý týden. Druhý den jsme si
cestou prohlédli město Parmu a pak už jsme projížděli Ligurií s vinicemi a olivovými háji,
která se táhne při pobřeží Ligurského moře, do severního Toskánska s mramorovými doly
nad městem Carrara.
U města Massa jsme zajeli do kempu Giardino, kde jsme měli ubytování v dřevěných
chatičkách. Ještě bylo vykoupání v moři a seznamovací kostičkovaný večírek na dětském
hřišti při italském víně. Další den v neděli, protože hrozil déšť, jsme změnili plány a jeli
na výlet do Pisy. Na „Náměstí zázraků“ jsme si prohlédli šikmou věž, katedrálu,
baptisterium-křesťanská kruhová stavba, která sloužila ke křtům a hřbitov Santo Campo
s freskami ze 14. a 15. století, zvlášť působivé Poslední soud a Peklo.
V pondělí ráno jsme vyjeli do přístavu La Spezie (Ligurie) na celodenní výlet po pěti
malebných městečkách nad mořem, Cinque Terra. Na nádraží jsme si koupili karty na
vlak (autobusy tam nesmějí) a vláčkem jsme odjeli do Monterossa al Mare. Někdo šel
tříhodinový pochod po vrškách, někdo procházel městečka a popojížděl vláčkem.
Nakonec jsme se sešli v Riomaggiore, odjeli do La Spezie a busem zpět do kempu.
V úterý byl volný den, takže koupání v moři, v bazénu a večer byl pirátský večírek
s italským vínem.
Ve středu ještě volný den, někdo koupání, někdo výlet místní dopravou do Carrary,
starobylého toskánského městečka plného mramoru. Ve čtvrtek jsme opět odjeli místní
dopravou do provinčního městečka Massa a zde byla turistika toskánskými kopci mezi
vinicemi se zastávkou u vinařů na toskánském víně. V pátek byl výlet do Apuánských Alp.
Busem jsme vyjeli do Carrary a pak úzkou klikatou silničkou k mramorovým dolům hory
Michelangelovy. Dojeli jsme k průsmyku a odtud pěšky s převýšením 700 m do Passa
degli Uncini a pak sestup jinou cestou zpět. Navečer ještě poslední vykoupání v moři
a večírek v kempové restauraci.
V sobotu ráno jsme opustili kemp a Toskánsko a Ligurii. Ještě jsme se zastavili
v letoviskách Portofino a Rapallo. Odpoledne jsme ujížděli do Levica Terme, kde byla
večeře a spaní. V neděli ráno už 1. října jsme nabrali směr rakouské hranice a za deště je
přejeli. Večeře byla ještě v Chodsku v Trhanově ve stylové restauraci.

