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FIESOLE – PISTOIA – FLORENCJA – PIZA – VOLTERRA – LUCCA 
SAN GIMIGNANO – SIENA – MONTE LUSSARI   

wypoczynek nad morzem  

 

INFORMACJE I ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU 502 324 395 
 

1.dzień – wyjazd z miejsca zbiórki ok. 3.30 rano, przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch, 
obiadokolacja i nocleg w okolicach Padwy; 

2.dzień – po śniadaniu przejazd do przejazd do Fiesole, z którego roztacza się cudowna 
panorama na Florencję: Katedra San Romolo, Kościół św. Franciszka, rzymski amfiteatr. 
Następnie przejazd do Pistoi z przepiękną Katedrą św. Zenona, Baptysterium, Kościołem św. 
Jakuba, Placem della Scala. Dalszy przejazd do Montecatini Terme, zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja i nocleg 

3.dzień – po śniadaniu przejazd do Florencji – stolicy Toskanii, zwiedzanie kolebki renesansu 
– Katedra (z zewnątrz), Baptysterium, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, renesansowe pałace 
florenckie, czas wolny na zakupy na florenckim targu. Powrót hotelu, obiadokolacja i nocleg; 

4.dzień - po śniadaniu przejazd nad Morze Liguryjskie w okolice Viareggio – czas wolny na 
plażowanie i wypoczynek. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg 

5.dzień – po śniadaniu przejazd do Pizy – zwiedzanie słynnego Campo dei Miracoli czyli Pola 
Cudów z Katedrą, Baptysterium i Krzywą Wieżą, spacer po mieście. Następnie przejazd do 
Volterry, uroczego miasteczka o odległych etruskich korzeniach słynące z wyrobów alabastru. 
Powrót do hotelu w Montecatini Terme, obiadokolacja i nocleg; 

6.dzień - po śniadaniu przejazd nad Morze Liguryjskie w okolice Viareggio – czas wolny na 
plażowanie i wypoczynek.Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg; 

TosKANA magica   
 

Termin – 26.06-04.07.2022. 
Cena – 2330 PLN + 130 euro 
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7.dzień - po śniadaniu przejazd do San Gimignano – spacer po średniowiecznym miasteczku 
wież, przejazd do Sieny – spacer po mieście połączony ze zwiedzaniem Katedry, Campo czyli 
sieneńskiego rynku w kształcie muszli, Bazyliki św. Dominika i średniowiecznego centrum. 
Powrót do hotelu w Montecatini Terme, obiadokolacja i nocleg; 

8.dzień – po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Lukki, miasta Giacomo 
Pucciniego – Katedra św. Marcina, Kościół św. Michała, Piazza dell’Anfiteatro, mury obronne, 
dom Puccineigo (z zewnątrz), Sanktuarium Św. Gemmy Galgani. Nastepnie przejazd w 
kierunku Padwy. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Padwy. 

9.dzień - po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Polski. Postój w Tarvisio – wyjazd kolejką 
na wysokość około 1750 m n.p.m. na Monte Lussari gdzie znajduje się jedno z najpiękniej 
położonych Sanktuariów Maryjnych z fantastycznym widokiem na Alpy Wschodnie. Dalszy 
przejazd przez Austrię i Czechy, powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych. 

 

CENA 2330 PLN + €130   

CENA ZAWIERA: 
 przejazd komfortowym autokarem, 
 8 noclegów w hotelach ***          pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, 
 8 śniadań wzmocnionych, 
 8 obiadokolacji (woda w cenie), 
 ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 
 obowiązkowe składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Fundusz COVID, 
 opiekę pilota na całej trasie, 
 wjazdy do miast, parkingi, 
 przewodników lokalnych, 
 wstępy do zwiedzanych obiektów, 
 taksy klimatyczne, 
 kolejka na Monte Lussari, 
 zestaw słuchawkowy audio-guide na całej trasie. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
 obowiązek posiadania ważnego unijnego certyfikatu szczepień (tzw. green pass), 
 cena nie zawiera dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych (ok €1/dzień) 

ani ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy (3% ceny imprezy), nie zawiera również 
ubezpieczenia od ewentualnej kwarantanny bądź zachorowania na covid w trakcie 
wyjazdu (możliwość dokupienia ubezpieczenia we własnym zakresie), 

 dopłata do pokoju 1-osobowego €120, 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów oraz 

wpłata zaliczki w wysokości 500 PLN na konto organizatora, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik. 

 

Możliwość zorganizowania tradycyjnej kolacji w winnicy – dodatkowo płatne 25 euro 
 


