POKYNY S DOPRAVOU A DELEGÁTEM
115 VÝLET DO PISY
FAKULTATIVNÍ VÝLET BĚHEM PLAVBY - POZOR - REZERVUJTE IHNED !
TENTO VÝLET NENÍ MOŽNO KOUPIT NA LODI- POUZE V PŘEDPRODEJI !
Vážení přátelé,
během Vaší plavby na lodi MSC Cruises je jednou z destinací přístav La Spezia. Tento přístav není nijak z hlediska historického zajímavý. Asi
hodinu cesty autobusem od přístavu se nachází slavná šikmá věž v Pise. Opravdu Vám doporučujeme navštívit toto velmi zajímavé místo.
Vydejte se proto s námi na fakultativní výlet do Pisy a vychutnejte si tak nevšední zážitek v poznání nových krásných míst tohoto světa.
Šikmá věž v Pise patří k největším turistickým lákadlům v Itálii. Základní kámen honosné mramorové zvonice (kampanily) byl položen před 840
lety, 9. srpna 1173. Krátce po zahájení stavby se ale věž začala naklánět, což má na svědomí měkké podloží. V roce 2001 byla památka po 11
letech znovu otevřena poté, co ji zásah inženýrů uchránil před zřícením. Návštěvníci si tak i nadále mohou vychutnat pohled na malebné
toskánské město. Během minulého století se náklon věže zvýšil asi na čtyři a půl metru, takže v roce 1990 musela být uzavřena. Následovala
velmi složitá a nákladná operace (náklady přesáhly 28 milionů eur), díky níž se naklánění podařilo zastavit a památku dokonce "narovnat" do
stavu, v jakém se nacházela před 300 lety. Vrchol zvonice je nyní od vertikální osy odkloněn asi o čtyři metry. O úplné napřímení kampanily
přitom není zájem, turisté by přišli o jedinečný zážitek. Věž ve středoitalské Pise byla postavena na Náměstí zázraků v několika etapách mezi
lety 1174 až 1372. Válcová stavba se kvůli nepevnému podloží začala naklánět už po dokončení prvních tří pater (zajímavé ale je, že na opačnou
stranu) a stavitelé se ji snažili opticky vyrovnat vkládáním lichoběžníkových kamenů. Naklánění ale nikdy zcela nezastavili. Výška zvonice je 56
metrů, hmotnost odborníci spočítali na 14 000 tun. Ve věži je sedm zvonů.
Šikmá věž v Pise není osamocenou raritou na světě. Naklánějící se stavby mají rovněž v italské Boloni (12. století), v saském Budyšíně (konec
15. století) či v polské Toruni. Do ukončení rekonstrukčních prací v roce 2001 se expertům podařilo náklon památky zmenšit zhruba o 44
centimetrů za pomoci několikatisícitunové protiváhy v základech a zajištění silnými ocelovými lany. Zmírnění sklonu pozdně románské věže
není rozeznatelné pouhým okem, je však dostatečné pro její stabilizaci. Také následné monitorování prokázalo, že zvonice se od své osy už
neodklání. Podle statiků je tak bezpečná na dalších 300 let. Na záchranu věže, která prý pamatuje pokusy Galilea Galileiho se zemskou
přitažlivostí, vzniklo přes 9000 projektů. Ne všechna řešení byla šťastná.

Cena 1090,-Kč za osobu
Program zájezdu:
Po vylodění odjezd autobusem do starověké Pisy. Po příjezdu následuje transfer
vláčkem z parkoviště k této doslova turistické atrakci. Navštívíme toto krásné
toskánské město a budete mít svůj volný čas (cca 2,5 hodiny) na nákupy
suvenýrů, občerstvení a nebo návštěvu památek. Upozorňujeme, že v ceně výletu
není zahrnut vstup na šiknou věž. Lze zakoupit individuálně dle aktuálních
možností a obsazenosti termínů. Po volném čase následuje přejezd vláčkem
k autobusu a odjezd zpět do La Spezia.
Kontaktní osoba
Hana ČÍŽOVÁ
Tereza FRANIŠÁKOVÁ
PAVLÍNA ŠELIGOVÁ
JANA MATOCHOVÁ
KATEŘINA ZUBÍČKOVÁ

Telefon
571 424 588
577 012 757
577 330 031
577 330 044
577 330 200

Email
INFO@RIVIERATOUR.CZ
RIVIERA@RIVIERATOUR.CZ
PLAVBY@RIVIERATOUR.CZ
BENEFIT@RIVIERATOUR.CZ
POKYNY@RIVIERATOUR.CZ

Upozornění:
Výlet je plánován dle aktuálních časů připlutí a vyplutí lodi z přístavu.CK si vyhrazuje
v případě změn výlet změnit nebo úplně zrušit

Upozornění: Všechny informace jsou informačního charakteru. Plavební společnost má právo změny nejen v časech a termínech odjezdu, ale i v navštívených
destinacích. Vždy je nutno počítat se změnou nejen počasí ale i politické a bezpečnostní situace v navštívených destinacích. CK RIVIERA TOUR nemá možnost tuto
situaci ovlivnit a změnit a nenese odpovědnost za případné změny. Prosíme, dodržujte vždy pokyny plavební společnosti. Tyto dokumenty jsou chráněny
ochrannou známkou a autorským zákonem. Určeno pouze pro adresované klienty CK RIVIERA TOUR. Kopírování a další šíření zakázáno.
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