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Toskania i Jezioro Garda

Toskania to najbardziej artystyczny region Włoch. Słynie z przepięknych krajobrazów,
charakterystycznej zabudowy i cyprysowych alei. Jest to kraina dobrej kuchni i wina, bogata w

liczne zabytki sztuki i architektury.

Propozycja programu:
Dzień 1:
Wyjazd z umówionego miejsca o godzinie 17.00, przejazd przez Niemcy do Włoch. Po drodze
planowane są krótkie postoje.

Dzień 2:
Przyjazd nad największe i jedno z najpiękniejszych jezior Italii –  Gardę. Przejazd do Sirmione,
przepięknie położonego miasteczka z urzekającą architekturą i majestatycznym zamkiem rodu
Scaligerich,  miejsca  wakacji  wielu  polskich  celebrytów.  Przejazd  do hotelu.  Obiadokolacja  i
nocleg.

Dzień 3:
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd na zwiedzanie  Pizy.  Zwiedzanie Campo dei Miracoli,
czyli  Pola  Cudów z  przepiękną  katedrą,  kolistym Baptysterium oraz  słynną  Krzywą  Wieżą.
Przejazd  na  miejsce  zakwaterowania,  obiadokolacja,  spacer  po  znanej  miejscowości
uzdrowiskowej Monecattini Terme w programie centrum i słynny park zdrojowy.  Nocleg. 

Dzień 4:
Po  śniadaniu  zwiedzanie  Sieny miasta,  które  w  całości  zachowało  swój  średniowieczny
charakter. W programie: Kościół św. Dominika, Sanktuarium św. Katarzyny (obie świątynie z
zewnątrz), oraz Piazza del Campo, gdzie dwa razy w roku odbywają się słynne wyścigi konne
zwane „Palio”.  Następnie udamy się do  Monteriggioni to niewielkie miasteczko, będące tak
naprawdę średniowieczną twierdzą usytuowaną na jednym ze wzgórz Toskanii. Osada jest tak
piękna, że Bernardo Bertolucci nagrywał tutaj film “Ukryte Pragnienia” z aktorami Liv Tyler i
Jeromy Irons. Miasteczko przypadło do gustu także producentom telewizyjnych reklam. Powrót
do ośrodka, zakwaterowanie i nocleg.

Dzień 5:
W tym dniu mamy dwie opcje do wyboru. Po śniadaniu:
Opcja  1: przejazd  do  kolebki  renesansu,  czyli  Florencji.  Zwiedzanie:  Kościoła  Św.  Krzyża
z  nagrobkami  sławnych  mieszkańców  miasta,  Placu  Ratuszowego,  malowniczego  Mostu
Złotników, imponującej Katedry Santa Maria del Fiore (z zewnątrz) oraz najstarszego budynku
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miasta, czyli Baptysterium, do którego prowadzą słynne Rajskie Wrota. 
Opcja  2: Przejazd  do  San  Gimignano,  którego  historyczne  centrum  znajduje  się  na  liście
UNESCO, przejazd do  Volterry, będącej kiedyś ważnym ośrodkiem etruskim, obecnie znanej
miłośnikom  sagi  „Zmierzch”,  ponieważ  kręcono  tu  część  zdjęć  do  tego  filmu.  Spacer  po
średniowiecznym  centrum  z  uroczymi  zaułkami  i  sklepikami.  Powrót  do  ośrodka  na
obiadokolację. 

Dzień 6:
Po śniadaniu wyjazd.  Opcja: Po drodze zwiedzanie  Werony, gdzie zobaczymy słynny balkon
Romea i Julii, piękną  arenę, oraz odbędziemy krótki spacer po centrum tego znanego miasta.
Wyjazd w drogę powrotną do kraju

Dzień 7:
Przyjazd na miejsce w godzinach porannych.

Kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie.

Termin: 26.05 - 01.06.2023                                Cena: 1589 zł / os – przy 44 osobach płatnych
                                                                                 Cena: 1679 zł / os – przy 40 osobach płatnych  
                                                                       

Cena obejmuje:
 zakwaterowanie w hotelu 3*** z basenem w okolicach Gardy i 3*** w Montecattini

Terme,
 wyżywienie: 4 śniadania wzmocnione i 4 obiadokolacje,
 opiekę renomowanego pilota,
 transport autokarem klasy LUX (klimatyzacja, cafe bar, video),
 zestawy słuchawkowe audio guide na cały wyjazd
 ubezpieczenie KL 20 000 EUR i NNW 15 000 PLN (nie obejmuje chorób przewlekłych),
 opłaty parkingowe i drogowe,
 VAT-marża.

Cena nie obejmuje:
 Obowiązkowych  wydatków  programowych:  100  euro  -  bilety  wstępu,  lokalni

przewodnicy, wjazdy do miast, opłaty klimatyczne – pakiet płatny pilotowi, 
 napojów do obiadokolacji.
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