
     WYCIECZKA 8 DNIOWA DO WŁOCH – TOSCANIA 

 

TERMIN : 05-12.05.2020 (wtorek – wtorek)  
KOSZT : ok. 1850 ZŁ  - /dokładny koszt podamy po dopięciu cen hoteli / 

Dzień 1: 05.05 (wtorek)  
04.00 – wyjazd z Oleśnicy (parking ZUS/US), przejazd przez Niemcy, Austrię do Włoch, w 
okolice Trydentu (Trento), zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg  
Dzień 2: 06.05 (środa)  
śniadanie, przejazd nad jezioro Garda, odwiedzimy Malcesine 
urokliwe, średniowieczne miasteczko z odrestaurowanymi 
kamieniczkami, kameralnymi placami i niewielkim portem, 
później przejazd do Werony – przejście do Domu Julii (Casa di 
Julietta), wizyta przy Arenie (rzymski amfiteatr), Via Mazzini – najsłynniejsza ulica miasta, 
Piazza delle Erbe, przejazd do hotelu w Spiazzi, obiadokolacja, nocleg  
 

Dzień 3: 07.05 (czwartek) śniadanie, przejście do Sanktuarium 
zawieszonego między niebem a ziemią – Madonna della Corona 
– zwiedzanie, przejazd do Florencji – 2 godz. zwiedzanie jednego 
z najdroższych miast Włoch, miasta w którym narodził się 
renesans, m.in. Katedry Santa Maria del Fiore i historycznego 
centrum, przejazd na nocleg w okolice Montecatini Terme, 
obiadokolacja, nocleg,  
śniadanie, przejście do Sanktuarium zawieszonego między niebem a ziemią – Madonna della 
Corona – zwiedzanie, przejazd do Florencji – 2 godz. zwiedzanie jednego z najdroższych miast 
Włoch, miasta w którym narodził się renesans, m.in. Katedry Santa Maria del Fiore i 
historycznego centrum, przejazd na nocleg w okolice Montecatini Terme, obiadokolacja, 
nocleg,  
Dzień 4: 08.05 (piątek)  
śniadanie, przejazd do m. Lukka (Lucca) do rodzinnego miasta kompozytora Giacomo 
Pucciniego, zwiedzanie Katedry S. Martino, Kościoła s. Michele in 
Foro, a także spacer wzdłuż fortyfikacji, plątaniną krętych uliczek. 
Przejazd do m. Piza (Pisa) – podziwianie słynnej Krzywej Wieży 
(Torre pendente di Pisa) i kompleksu zabudowań w stylu 
romańskim na Campo dei Miracoli (UNESCO), przejazd na nocleg 
w okolice Montecatini Terme, obiadokolacja, nocleg,  
Dzień 5: 09.05 (sobota)                                                              
śniadanie, przejazd do m. Volterra – położonej na wzgórzu, 
pomiędzy dolinami Cecina i Era, stare mury, doskonale zachowana 
średniowieczna zabudowa z licznymi pałacami i wieżami, następnie 
przejazd do San Gimignano („średniowieczne miasto wież”), 
zwiedzanie Kolegiaty Santa Maria Assunta, Piazza della Cisterna, 



przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg, Dzień 6: 10.05 (Niedziela)    
śniadanie, przejazd do Sieny, zwiedzanie Starego Miasta wpisanego na listę UNESCO, przejazd 
przejazd do Pienza zabytkowego miasteczka położonego w malowniczej dolinie Val d`Orcia 
(dolina rzeki Orcia), przejazd na nocleg do Chainciano Terme, 
obiadokolacja, nocleg  
 

Dzień 7: 11.05 (poniedziałek)                      śniadanie, przejazd do 
średniowiecznego m. Montepulciano, położonego na wzgórzu, 
w przepięknej toskańskiej scenerii: wzgórza z winnicami, aleje 
otoczone cyprysami i starannie uporządkowane złociste pola,              
śniadanie, przejazd do średniowiecznego m. Montepulciano, położonego na wzgórzu, w 
przepięknej toskańskiej scenerii: wzgórza z winnicami, aleje otoczone cyprysami i starannie 
uporządkowane złociste pola,              
przejazd w okolice Trydentu, obiadokolacja, nocleg,  
 

Dzień 8: 12.05 (wtorek) śniadanie, powrót do Oleśnicy. 
śniadanie, powrót do Oleśnicy. 
                                                                 
Cena zawiera: -transport autokarem (klimatyzacja, DVD), 7 

noclegów, 7 śniadań i 7 obiadokolacji,  usługa pilota wycieczek, 

słuchawki bezprzewodowe, ubezpieczenie KL 30.000 Euro, KR –
5.000 Euro, NNW –3.000 Euro, BP –300 Euro, w TU Europa S.A.-

opłaty autostradowe, parkingowe,opłatę na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny –10 PLN/os.-podatek VAT, 
CENA NIE ZAWIERA : biletów wstępu, lokalnych przewodników,, opłat za wjazd do miast. 

                                      ŁĄCZNIE 100 euro 
 

  WARUNEK REALIZACJI WYCIECZKI - WPŁATA  350 ZŁ DO 15 GRUDNIA 2019 

 

                             Zapisy i wpłaty –  Stenia Jercha Gryzik.  

         / poniedziałki , godz. 10.00 biblioteka / 

 

Pozostałe : 800 zł – do 30.01.2020r  i  700 zł – do 30.03.2020r 

 
                    

- 
 


