
 WŁOCHY Toskania 

 TERMIN: 08-15.08.2019 (czwartek – czwartek) 

 I dzień 08.08.2019 czwartek podróż, PIZA 

6:00 wyjazd ze Świebodzina. 
Śpotkanie przed wyjazdem na przystanku przy szkole nr 1 na ulicy Śikorskiego
Przejazd na lotnisko Śchoenefeld do Berlina

LOT do PIZY wylot 11:10 – lądowanie w Pizie 13:10 

Lot do Pizy. Zwiedzanie zabytko+ w Pizy. 
Piza  w  po+ łnocnej  Toskanii  znana  jest  przede  wszystkim  ze  swojej  krzywej  wiez-y,  jednak
miejscowos+c+  ta posiada o wiele więcej do zaoferowania swoim gos+ciom. Ś redniowieczne centrum
w  tym  Pole  Cudo+ w  (Campo  dei  Miracoli)  wraz  z  katedrą,  baptysterium  i  cmentarzem
(Camposanto)  jak  ro+ wniez-  dziesiątki  kos+cioło+ w  i  pałaco+ w  s+wiadczą  o  dawnym  bogactwie
i potędze Pizy. Obiadokolacja i nocleg w Montecatini Terme. 

II dzień 09.08.2019 piątek FLORENCJA, VINCI 
Po s+niadaniu przejazd do Florencji  –  stolicy Toskanii.  Florencja jest  jednym z najwaz-niejszych
miast na s+wiecie pod względem architektonicznym oraz kulturalnym. Koniecznie nalez-y zwiedzic+
Katedrę  Matki  Boskiej  Kwietnej  oraz  Baptysterium.  W  drodze  powrotnej  zatrzymamy  się
w miejscowos+ci Vinci, gdzie urodził się Leonardo da Vinci – zwiedzanie muzeum pos+więconej tej
wielkiej postaci. 
Obiadokolacja i nocleg w Montecatini Terme. 

III dzień 10.08.2019 sobota MONTECATINI TERME 
Dzien+  odpoczynku  w  przepięknej  miejscowos+ci  Montecatini  Terme.  Czas  wolny  na  spacery,
indywidualne zwiedzanie, kąpiele w licznych obiektach z basenami termalnymi. 

IV dzień 11.08.2019 niedziela SAN GIMIGNANO, VOLTERA 
Po  s+niadaniu  przejazd  przez  Toskanię  do  Śan  Gimignano  i  Voltery.  Śan  Gimignano,  przez
niekto+ rych nazywane Ś redniowiecznym Manhattanem, znane jest jako miasto pięknych 14- stu
wiez- .  Najwyz-sza wiez-a to Terra Grosse, kto+ ra zaliczana jest do najpiękniejszych wiez-  w całych
Włoszech. Volterra łączy w sobie najwspanialsze cechy Śieny, Pienzy i Montepulciano. Załoz-one
przez Etrusko+ w miasto, z kamiennymi murami, s+redniowiecznymi kamienicami, wspaniałe place,
zabytkowe  kos+cioły,  s+wietne  restauracje  i  romantyczne  zaułki.  Do  tego  przepiękne  widoki  na
okoliczne winnice i wzgo+ rza. Przejazd na nocleg i obiadokolację do Montecatini Terme. 

V dzień 12.08.2019 poniedziałek SIENA 
Siena  jest  klasycznym,  s+redniowiecznym miastem lez-ącym w Toskanii  znanego z  olbrzymiego
placu Piazza del Campo oraz z letnich wys+cigo+ w konnych znanych jako Il Palio. Nad Piazza del
Campo wznosi się wysoka 97-metrowa dzwonnica Torre del Mangia. W mies+cie tym znajduje się
najstarszy europejski bank Monte Paschi di Śiena. Antyczne centrum miasta znajduje się na lis+cie



Światowego  Dziedzictwa  Kultury  UNEŚCO.  Przejazd  malowniczą  trasą  przez  region  Chianti.
Wzgo+ rza Chianti to rejon tradycyjnej uprawy winoros+ li oraz produkcji znanego na całym s+wiecie
wina Chianti Classico. Rejon ten obfituje w przepiękne stare winnice, gaje oliwkowe. Zatrzymamy
się w jednej z tutejszych restauracji na degustację wina oraz lokalnych zakąsek. Przejazd na nocleg
do Montecatini Terme.

VI dzień 13.08.2019 wtorek PLAŻOWANIE NAD MORZEM
Po s+niadaniu przejazd pociągiem nad morze Tyren+ skie – dzien+  na plaz-owanie.
Powro+ t na nocleg do Montecatini Terme. 

VII dzień 14.08.2019 środa CINQUE TERRE
Po  s+niadaniu  przejazd  na  wybrzez-e  morza  Liguryjskiego,  gdzie  ukrytych  jest  pięc+  miasteczek
zawieszonych  na  skałach  opadających  do  morza…  miasteczka  wpisane  są  na  listę  UNEŚCO,
a kaz-dego  roku  odwiedza  je  setki  tysięcy  turysto+ w  z  całego  s+wiata.  Przejazd  na  nocleg  do
Montecatini Terme. Moz-na zabrac+ stroje kąpielowe i skorzystac+ z plaz-owania.

VIII dzień 15.08.2019 czwartek podróż 
Po s+niadaniu przejazd na lotnisko w Pizie, powro+ t do Berlina.
Ok. 11:30 przyjazd do Pizy na lotnisko.
LOT do BERLINA wylot z Pizy 13:40 - lądowanie w Berlinie 15:35.
Transfer do Świebodzina.
Powro+ t w godzinach wieczornych. 

Cena obejmuje:
 Bilet lotniczy, bagaz-  rejestrowany do 15 kg + bagaz-  podręczny
 Transfer na trasie Świebodzin – Berlin – Świebodzin
 Transfer na trasie Piza – Montacatini Terme – Piza
 Transport autokarem: Florecncja, Śiena, Śan Giminiano, La Śpiezia (Cinque Terre)
 opłaty drogowe, wjazdy do miast i parkingi
 7 noclego+ w w hotelu *** w Montecatini Terme
 7 s+niadan+  i 7 obiadokolacji wg rozpiski programu
 opiekę pilota /przewodnika
 przewodnik lokalny we Florencji i Śienie
 ubezpieczenie NNW i KL
 opłata klimatyczna w miejscowos+ci Montecatini Terme

Dodatkowo płatne:
napoje od obiadokolacji ok. 3-4 euro
bilety wstępu ok. 50 euro
bilet na pociąg pomiędzy miejscowos+ciami Cinque Terre – ok. 16-20 euro
bilet na pociąg na morze Tyren+ skie ok 10 euro


