
Słoneczna Toskania 22.09- 01.10.2018 
 
Dzień 1, sobota  [22.09.2018]  
 
Zbiórka na lotnisku w Gdańsku. Odprawa biletowo-bagażowa. Odlot do Pizy.  
Przejazd do Montecatini Terme. Zakwaterowanie na 6 kolejnych noclegów. 
 
Dzień 2, niedziela  [23.09.2018] FLORENCJA  
 
Przejazd do Florencji – stolicy Toskanii.  
W mieście, kolebce renesansu, odbędziemy spacer na trasie: kościół Santa Maria Novella – Most 
Złotników – Palazzo Vecchio – Galeria Ufizzi – Katedra.  
Czas wolny na lunch i zakup pamiątek. Powrót do hotelu. 
 
Dzień 3, poniedziałek  [24.09.2018] PIZA – LUCCA 
 
Dziś poznamy Toskanię zachodnią. Piza – miasto o długiej historii.  
Niegdysiejsza potęga morska. 
Odwiedzimy Pole Cudów ze słynną Krzywą Wieżą, Katedrą i Baptysterium.  
W dalszej części dnia udamy się do malowniczej Lukki – otoczona murami skrywa przepiękne 
kościoły oraz uliczki pełne sklepików z produktami regionalnymi.  
Zobaczymy też owalny plac wzniesiony w miejscu antycznego amfiteatru. 
Czas wolny. Powrót do hotelu 
 
Dzień 4, wtorek  [25.09.2018] MORZE TYRREŃSKIE 
 
Tego dnia udamy się do wypoczynkowej miejscowości Viareggio.  
Czas wolny na wypoczynek na plaży.  Powrót do hotelu. 
 
Dzień 5, środa  [26.09.2018] CINQUE TERRE 
 
Przejazd do rejonu zwanego Cinque Terre.  
To niezwykle malowniczo usytuowane na zboczach stromych skał, pięć miejscowości, których 
panoramy należą do najbardziej wyjątkowych na wybrzeżu liguryjskim i całej Italii.  
Są trudno dostępne, dlatego pomiędzy nimi będziemy się przemieszczać kolejką.  
Odwiedzimy trzy miasteczka: Vernazza, Manarola i Riomaggiore. 
W każdym z nich odbędziemy krótki wspólny spacer.  
Miasteczka pełne są eleganckich sklepów i restauracji.  
Czas wolny do indywidualnego wykorzystania w każdej z miejscowości. Powrót do hotelu. 
 
Dzień 6, czwartek  [27.09.2018] ELBA 
 
Przejazd do portu w Piombino. Rejs na wyspę Elbę.  
W Portoferraio odbędziemy spacer do dawnej rezydencji cesarza Napoleona.  
W dalszej części dnia odwiedzimy uroczą miejscowość Porto Azzuro. 
Czas wolny na zakup pamiątek. Rejs powrotny oraz powrót do Montecatini Terme. 
 
Dzień 7, piątek  [28.09.2018] SAN GIMIGNANO – SIENA 
 
Wykwaterowanie. Przejazd do San Gimignano.  
Niewielkie średniowieczne miasteczko słynące ze swojej zabudowy i 12 wysokich wież oraz 
usytuowania na wzgórzu.  
Czas wolny na zakup pamiątek i degustację lokalnego wina „Vernaccia” Przejazd do Sieny.  
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To średniowieczne miasto słynie z placu Campo, Katedry oraz postaci św. Katarzyny ze Sieny. 
Odwiedzimy jej dom oraz Bazylikę św. Dominika, w której znajdują się relikwie świętej.  
Czas wolny. Przejazd na nocleg w okolice Chianciano Terme. 
Zakwaterowanie na 3 kolejne noclegi. 
 
Dzień 8, sobota [29.09.2018] ORVIETO – BOLSENA 
 
Przejazd do Orvieto. Wjazd kolejką na szczyt wygasłego wulkanu i zwiedzanie zabytkowej 
zabudowy miasta. Miejscowa katedra skrywa cudowny korporał cudownej Mszy z Bolseny. 
Degustacja lokalnych win i możliwość zejścia do wydrążonej w ziemi piwnicy z winami.  
Przejazd do Bolseny. Miasteczko położone malowniczo nad wodami jeziora Lago di Bolsena.  
Spacer uliczkami do kościoła, w którym w roku 1263 zdarzył się Cud Eucharystyczny z Bolseny. 
 
Dzień 9,  niedziela  [30.09.2018] AREZZO – CORTONA 
 
Przejazd do Arezzo. Zwiedzanie - kościół San Francesco z cyklem fresków „Prawdziwa historia 
Krzyża Świętego”, Palazzo delle Logge, katedra.  
Przejazd do Cortony, niezwykłego miasta, którego początki sięgają czasów Etrusków.  
Spacer malowniczymi średniowiecznymi uliczkami miasta, katedra, Pizza della Republica 
z najważniejszymi pałacami w mieście. Powrót do hotelu 
 
Dzień 10, poniedziałek   [01.10.2018] TIVOLI 
 
Wykwaterowanie. Ostatniego dnia udamy się do miasteczka Tivoli na wschód od Rzymu.  
Odwiedzimy Villa d’Este, która słynie z najpiękniejszych ogrodów we Włoszech, ozdobionych 
niezliczoną ilością wciąż czynnych fontann i kaskad wolnych. 
Czas wolny na lunch na lokalnej starówce i przejazd na lotnisko w Ciampino.  
Odprawa biletowo bagażowa i odlot do Modlina. Zakończenie wycieczki. 
 
Świadczenia: 

• Zakwaterowanie w hotelach / pensjonatach ***: pokoje dwuosobowe z łazienkami 
• 9 x śniadanie, 9 x obiadokolacja 
• Przejazd autokarem z klimatyzacją, regulowane fotele 
• Opieka pilota i przewodników lokalnych 
• Ubezpieczenie PZU Wojażer KL 40 000 zł NNW 10 000 zł 

Cena sugerowana: 
• 45 osób = 27900 zł  
• 40 osób = 2800 zł   
• 35 osób = 2900 zł 
• 30 osób = 3100 zł   
 

Dodatkowo należy mieć przygotowane 90€ na bilety wstępu do: 
• Piza Baptysterium,  
• Orvieto kolejka,  
• pociąg Cinque Terre,  
• bilet Ogrody Tivoli,  

• Muzeum Napoleona - Elba,  
• prom Elba,  
• wizyta w winnicy,  
• taksa lokalna. 

 
Oraz 900 zł na przelot samolotem na trasie Gdańsk-Piza oraz Rzym Ciampino – Warszawa Modlin 
z bagażem rejestrowym 20 kg. Cena potwierdzona w momencie podpisania umowy, zależna od 
opłat lotniskowych. 


