
                 TOSKANIA - ITALIA  , KOLEBKA RENESANSU 
 

TERMIN; 6-12.05.2020 

 

CENA; 1550 zł + 90 euro 

   

I dzień: Środa - Zbiórka oraz wyjazd o 5.00  Przejazd (ok 750 km) przez 

Czechy  do Austrii, Włochy, po drodze krótkie postoje sanitarne. Ok. godz 18.00 

Przyjazd do Trydentu – zakwaterowanie w  hotelu ,  obiadokolacja i nocleg. 

II dzień: Czwartek - Śniadanie. przejście do Sanktuarium zawieszonego 

między niebem a ziemią – Madonna della Corona – zwiedzanie, Przejazd (ok 226 km) do Bolonii. Ok 

godz. 11:00-15:00 krótkie zwiedzanie miasta: Plac Piazza Maggiore, bazylika San Petronio i Cappella dei Re 

Magi. Czas wolny (ok 30 min). Ok godz. 16:00 przejazd (ok 130 km)do Montecatini Terme, 

zakwaterowanie, obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg. 

III dzień: Piątek   - Śniadanie, . Przejazd (ok 30 km) do Lukki, zwiedzanie z 

przewodnikiem: Plac Amfiteatru, ulica handlowa, Piazza Napoleone, mury 

obronne miasta. Czas wolny (ok 30 minut). Przejazd (ok 20 km) do Pizy. 

Zwiedzanie: Pole Cudów, Krzywa Wieża (z zewnątrz) . O godz. 17:00 spotkanie z 

właścicielem winnicy, zwiedzanie. Po zwiedzaniu „Wieczór Toskański” z 

degustacją win oraz innych specjałów. Dla chętnych możliwość zakupu lokalnych 

produktów: wina, oleje, miody. Powrót do hotelu, nocleg. 

 IV dzień: Sobota -- Śniadanie, wyjazd (ok 120 km) na zwiedzanie Starego 

Miasta Sieny – wpisanego na listę UNESCO  zwiedzanie z przewodnikiem:  

centralny plac z XIII w., Piazza del Campo, Pałac Miejski (Palazzo del Comune), 

plac Piazza Duomo.  San Gimignano – jeden z najpopularniejszych 

„pocztówkowych” motywów Toskanii. Koniecznie odwiedzimy tutejszą lodziarnię 

na placu głównym, która słynie z wielu nagród da najlepszych lodów włoskich. 

Powrót do hotelu, obiadokolacja,  nocleg 

V dzień: niedziela Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Florencji. Ok 10:00 spotkanie z 

przewodnikiem.  Zwiedzanie: Bazyliki Santa Croce, Kościół Orsanmichele, Piazza della Republica, fontanna z 

prosiaczkiem, Ponte Vecchio, dzielnice pałacowe. Czas wolny (ok 1 godz). 14:00-16:00 zwiedzanie 

największej Galerii Sztuk Uffizi. Ok godz. 17:00 przejazd (ok 180 km) do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.  

VI dzień  :poniedziałek    śniadanie, wykwaterowanie, przejazd (ok 50 km) do 

Padwy. 10:00 spotkanie  z przewodnikiem, zwiedzanie: Bazylika Św. Antoniego, 

Pomnik Gattamelaty, Uniwersytet (z zewnątrz), Pałac Della Valle, Kapliczka 

Scrovegni.  Ok godz: 14:00 przejazd na obiadokolację  w południowej Austrii. 

VII dzień: wtorek 

Przyjazd w godzinach popołudniowych  do Oleśnicy 

Uwagi: 

- napoje (kawa, herbata, wino, piwo itd.) do obiadokolacji dodatkowo płatne. 



Świadczenia w cenie 

5 noclegów / 1 okolice Trydentu, 2 noclegi  Montecatini 1 okolice Florencji   1 okolice Padwy, pokoje 2 

osobowe 

Wyżywienie ; 5 śniadań, 4 obiadokolacje, 1 obiadokolacja –Wieczór Toskański  ze zwiedzaniem 

winnicy, obiad w drodze powrotnej  

Transport-autokar z klimatyzacją, opieka pilota, ubezpieczenie NNW, KL 

Dodatkowo płatne – 90 euro;  bilety wstępów, przewodnicy lokalni, parkingi, wjazdy do miast, 

opłata klimatyczna,  fundusz gwarancyjny , system audioguide 

 

  WARUNEK REALIZACJI WYCIECZKI - WPŁATA  350 ZŁ DO 15.XII.2019 
                                                                                  
 

                             Zapisy i wpłaty –  Stenia Jercha Gryzik.  

         / poniedziałki , godz. 10.00 biblioteka / 

 

Pozostałe : 600 zł – do 30.01.2020r     i     600 zł – do 30.02.2020r 

 
                   



       


