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TOSKANIA OD A… DO Z….
SKARBY i SMAKI TOSKANII 

 
PIZA- LUKKA- FLORENCJA- CHIANTI-  MONTERIGGIONI- WOLTERRA-

MONTEPULCIANO- SAN GALGANO AREZZO

Termin: 09.07-17.07.2019
      
RAMOWY PROGRAM:
Dzień 1 (09.07):  Zbiórka uczestników we wskazanym miejscu. Wyjazd w godzinach rannych
(ok.04.30). Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch (ok. 1350 km - 16 godzin jazdy).  Postoje
zgodnie z regulaminem czasu pracy kierowców, przerwy (postoje) co ok. 3 h.  Przyjazd do
hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg w Tarvisio.

Dzień  2 (10.07): Śniadanie.  W  godzinach  popołudniowych  przyjazd  do  hotelu.
Zakwaterowanie. Odpoczynek. Msza Św. Korzystanie z infrastruktury hotelowej. Obiadokolacja.
Nocleg w  okolicy Pistoi. 

Dzień 3 (11.07): Śniadanie. Przejazd do PIZY. Zwiedzanie: Pola Cudów z imponującą Krzywą
Wieżą- która od lat jest symbolem miasta i całego regionu, Katedrą i Baptysterium. Popołudniu
przyjazd  do LUKKI  - miasta  otoczonego  grubymi,  renesansowymi  murami  obronnymi.
Zwiedzanie Katedry  z tak znamienitymi dziełami sztuki jak: „Ostatnia Wieczerza” J. Tintoretta,
„Madonna  ze  świętymi”  D.  Ghirlandaio  czy  „Madonna  z  dzieciątkiem”  Fra  Bartolomeo.
W Katedrze znajduje się najbardziej znana relikwia Lukki, tzw. Święte Oblicze (wł. Volto Santo).
Jest  to  rzeźba  ukrzyżowanego  Jezusa  Chrystusa  z  cedrowego  drzewa,  jak  głosi  legenda
została wykonana przez Nikodema. Msza Św. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 4 (12.07): Śniadanie.  Przyjazd do  FLORENCJI,  zwiedzanie - stolicy Toskanii, kolebki
renesansu.  Spacer  przez  Piazza  della  Signoria  z  Pałacem  Vecchio-  masywną  budowlą
w  kształcie  czworokąta  z  wznoszącą  się  ponad  budynek  wieżą  z  tarasem,  bardzo
charakterystyczna i ciekawa architektonicznie, most (ponte) Vecchio - Most Złotników  Katedra
Santa Maria del Fiore  z charakterystyczną kopułą i neogotycką fasadą. Z zewnątrz - bogactwo
i przepych, w środku - ascetyzm i surowość, Wieża Giotta, Baptysterium, Dom Dantego, kościół
Santa  Croce-  zwany  Panteonem  narodowym.  Msza  Św.   Powrót  do  hotelu,  odpoczynek,
obiadokolacja, nocleg.

Dzień  5  (13.07):  Śniadanie.  Przejazd  do  serca  Toskanii-  rejonu  CHIANTI.  Region  słynący
z  typowo  toskańskich  pejzaży,  winnic,  alejek  cyprysowych  i  maleńkich  malowniczych
miasteczek. Zwiedzanie Greve In Chianti, Radda in Chianti miejscowości uważanej za stolicę
Chianti. Przejazd przez miejscowości  Castellina in Chianti.   Możliwość degustacji lokalnych
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win  i  zakąsek  w  jednej  z  winnic.  Przejazd  do  miejscowości  Colle  di  Val  d’Elsa-
średniowiecznego miasta z wąziutkimi uliczkami i katedrą, w której znajduje się cenna relikwia-
święty gwóźdź, pochodzący z Krzyża, na którym ukrzyżowano Chrystusa. Msza Św. Przejazd
do hotelu.  Zakwaterowanie i obiadokolacja. nocleg w Chianciano Terme.

Dzień  6  (14.07):  Śniadanie.  Odpoczynek  w  hotelu,  korzystanie  z  basenu  lub  spacer  po
Chianciano  Terme.  Udział  we  Mszy  św.   Po  południu  wyjazd  w  SAN  GALGANO w  jedno
z  najbardziej  zapadających  w  pamięć  opactw  we  Włoszech.  Do  opuszczonego  opactwa
prowadzi aleja obsadzona cyprysami, a latem okoliczne pola toną w słonecznikach... Następnie
przejazd do  MONTEPULCIANO.  W programie zwiedzania:  Katedra oraz spacer  via Corso.
Obiadokolacja, nocleg.  

   

Dzień  7  (15.07):  Śniadanie.  Przejazd  do  MONTERIGGIONI klejnotu  średniowiecznej
architektury. Dante, będąc pod wrażeniem wyglądu fortecy, na jej podobieństwo opisał środek
Piekła.  Następnie  przejazd  do  SAN  GIMIGNIANO miasta,  nazwanego  "średniowiecznym
Manhattanem"- ze względu na charakterystyczną, wysoką architekturę. Zwiedzanie. Piazza del
Duomo, Piazza della Cisterna, ulica San Giovanni z pięknymi sklepikami pełnymi miejscowych
wyrobów,  kolegiata.  Ostatnim  punktem  dnia  będzie  WOLTERRA –miasto  znane  z  wielu
zabytków i wielowiekowej historii sięgającej czasów etruskich i rzymskich.  Msza Św. Przejazd
do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 8 (16.07): Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną, po drodze zatrzymamy się w AREZZO-
toskańskim miasteczku w którym kręcona była pierwsza część filmu  „Życie jest piękne” To
właśnie na  charakterystycznym, pochyłym rynku Roberto Benigni krzyczał do swej wybranki
„Buongiorno  principessa!” Arezzo  było  dawniej  jednym  z  najważniejszych  etruskich  miast,
następnie  pod  panowaniem  biskupstwa  aż  w  końcu  kontrolę  nad  miastem  przejęła  Florencja.
Zwiedzanie:  kościół  San  Francesco  ze wspaniałym  cyklem fresków Piera  della  Francesca,
Piazza Grande oraz Katedra. Msza Św. Wyjazd w drogę powrotną. 

Dzień 9 (17.07): Przyjazd w godzinach popołudniowych do kraju.

Cena: 2120 zł

Cena zawiera:
• transport przejazd komfortowym autokarem (WC, barek, klimatyzacja, DVD);  
• zakwaterowanie 7 noclegów w hotelu *** (pokoje 2,3os. z łazienkami);  3 noclegi w  

okolicy Pistoi, 3 w Chianciano Terme, 1 w  Tarvisio.
• wyżywienie 2 x dzienne (śniadania wzmocnione, obiadokolacje serwowane składające 

się z 2 dań i deseru), 
• opiekę pilota na całej trasie wycieczki
• opiekę duchową kapłana 
• ubezpieczenie NNW  następstwa nieszczęśliwych wypadków, KL  koszty   leczenia, KR

koszty ratownictwa,  CP choroby przewlekłe,  bagaż Signal Iduna Polska S.A.
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
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Cena nie zawiera: 
• napoi  do  obiadokolacji,  przewodników,  biletów  wstępu,  indywidualnego  zestawu

nagłaśniającego,  taksy  pobytowej,  degustacji  lokalnych  przekąsek,  oliwy,  wina
połączonej ze zwiedzaniem Kantyny.
Należy przygotować ok. 90-100 euro 
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