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Během dvou dnů jsme překonali 500
kilometrů rozličných cest v samém srdci
Toskánska. Panonoramatické projížďky
po holých kopcích s výhledem na etruské
usedlosti obrostlé cypřišovými háji,
silnice vlnící se mezi skalními útvary
oblasti Crete se vystřídaly s lesními
úseky v údolí Elsa. Byly skvělým
začátkem před úžasným zážitkem z jízdy
po řidiči vyhledávané silnici Chiatigana
ve viniční oblasti Chianti.
Náš tým Ricard & Bonette s více
než desetiletou zkušeností s organizací
řidičských tour v celé Evropě usiluje
vždy o to, aby každá z cest byla naprosto
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unikátním zážitkem, proto jsme pro naše
hosty tentokrát připravili k otestování
fantastické supersporty Ferrari 488
Spider a Ferrari California T v klasické
červené barvě, Lamborghini Huracán
Spyder ve speciální barvě LeMans Blu
a stříbrný McLaren 570 GT. Nemohlo
chybět ikonické Porsche 911 ve verzi
S a hravé 718 Boxster. Každý účastník
měl unikátní možnost poznat různé
charaktery jednotlivých aut.
Naší základnou se stal pro tentokrát
luxusní resort nedaleko Sieny. Hotelový
komplex s neopakovatelným geniem
loci, jehož základem je původní etruská

První den jsme překonali 220
kilometrů s několika zastávkami.
Západně od Sieny jsme navštívili
pevnost Monteriggioni, městečka San
Gimignano a Volterra (to proslavila
sága Twilight), a nemohli jsme minout
ani opatství San Galgano, proslavené
legendou Excalibur. Druhý den nás pak
čekalo dalších 280 kilometrů a zastávka
v Montalcinu, proslulém díky produkci
vína Brunello di Montalcino, a také
v renesančním městečku Pienza, které
bylo v době svého vzniku vzorem pro
ostatní stavitele. Následovala projížďka
nejslavnější toskánskou vinařskou oblastí
Chianti a její hlavní silnicí s dokonale

hladkým asfaltem,
Chiantiganou.

již

zmiňovanou

Pomyslnou
třešinkou
celého
programu tohoto dne byl oběd
ve
věhlasném
řeznictví
Antica
Macelleria Cecchini a jeho restauraci
v Penzano di Chianti, které provozuje
místní celebrita, pan Dario Cecchini,
něco jako Jamie Oliver toskánského
kraje. Dario, řezník a kuchař, jemuž
se jeho profese stala skutečnou vášní,
chová vlastní stádo italského plemene
krav jménem Chianina, vyrábí vlastní
olivový olej, peče vlastní chléb…vše
ve 100% biokvalitě. Styl prezentace
a servírování jídla je pak typicky italský
– temperamentní, rázný a s příchutí
nenucené show. Jeho Fiorentina steak
nebo tatarákové koule s rozmarýnem
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vesnička ze 13. století, která byla
proměněna v areál, jehož pozemky
zahrnují vice než 160 hektarů.

RICARD & BONETTE
Specializovaná agentura se sídlem v Praze
navrhuje a organizuje inspirativní řidičské
zážitky a túry pro náročné cestovatele,
milovníky aut a korporátní klientelu.
WWW.RICARDBONETTE.COM
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a olejem byly skutečným gurmánským
zážitkem. Večerní program akce
Taste of Tuscany zavedl naše hosty
na ochutnávu vín a galavečeři na hrad
ze 13. století nedaleko Giaole in
Chianti. Naučili jsme se jaký je rozdíl
mezi víny Chianti a Chianti Classico,
ochutnali několik vzorků vína z hradní
produkce a ve vinném sklípku mezi
sudy s barikovým vínem jsme povečeřeli
místní speciality.
Závěrečný večer patřil skutečné
perle Toskánska – Sieně. Tour Leader
akce Jakub provedl hosty centrem města
a na Piazza del Campo, „nejkrásnějším
náměstí celé Itálie“, jim odkryl pravidla
slavných dostihových závodů Palio,
jejichž historie sahá až do 14. století
a dodnes se pořádají v nezměněné
podobě. Palio jsou skutečnou událostí
nejen pro Toskánsko, ale i celou Itálii!
Naši hosté navíc měli neopakovatelnou
možnost stát se součástí bujarých oslav
vítězných týmů v ulicích Sieny.
Tým Ricard & Bonette má vice
než desetileté zkušenosti s organizací
řidičských tour v celé Evropě, akce
realizuje pro individuální zájemce
a korporátní klientelu.

