
 

 

TOSKANIA  
z wypoczynkiem nad morzem 

 

FLORENCJA – PIZA – LUCCA – SIENA – SAN GIMIGNANO PRATO – BOLONIA 
 

 
Termin: 15 – 22.08.2021 
 
 

1.dzień – wyjazd z miejsca zbiórki ok. 5 rano, przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch, 

obiadokolacja i nocleg w ok. Padwy. 

 

2.dzień – po śniadaniu przejazd do Florencji – stolicy Toskanii, zwiedzanie kolebki 

renesansu – Katedra, Baptysterium, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, renesansowe pałace 

florenckie, dalszy przejazd do hotelu w Montecatini Terme, obiadokolacja i nocleg. 

 

3.dzień – po śniadaniu przejazd na plażę w okolice Viareggio, całodniowy wypoczynek 

nad morzem, powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg w Montecatini Terme. 

 

4.dzień – po śniadaniu przejazd do Pizy – zwiedzanie słynnego Campo dei Miracoli czyli 

Pola Cudów z Katedrą, Baptysterium i Krzywą Wieżą, przejazd do Lukki – spacer po 

starówce wewnątrz renesansowych murów obronnych, Katedra św. Marcina, Kościół  św. 

Michała Archanioła, Piazza dell’Anfiteatro, Dom Pucciniego, powrót do hotelu w 

Montecatini Terme, obiadokolacja i nocleg. 

 

5.dzień – po śniadaniu przejazd do Sieny – spacer po średniowiecznym centrum miasta 

połączony ze zwiedzaniem Katedry, Campo czyli sieneńskiego rynku w kształcie muszli, 

Bazylika św. Dominika, przejazd do San Gimignano – spacer po średniowiecznym 

miasteczku wież, powrót do hotelu do Montecatini Terme, obiadokolacja i nocleg. 

 



 

 

6.dzień – po śniadaniu przejazd na plażę w okolice Viareggio, całodniowy wypoczynek 

nad morzem, powrót do hotelu, dla chętnych przejazd na kolację do miejscowej winnicy 

połączoną z degustacją lokalnych produktów i win, obiadokolacja i nocleg w Montecatini 

Terme. 

 

7.dzień – po śniadaniu przejazd do Prato – stolicy toskańskiego przemysłu 

włókienniczego i niesamowitej katedry, dalszy przejazd do Bolonii, zwiedzanie miasta 

Uniwersytetu, podcieni i wież – Bazylika św. Petroniusza, Piazza Maggiore, Fontanna 

Neptuna, Katedra św. Piotra, dalszy przejazd do hotelu w okolice Padwy, obiadokolacja i 

nocleg. 

 

8.dzień - po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Polski, krótka przerwa w 

Klagenfurcie, przejazd przez Austrię i Czechy, powrót na miejsce zbiórki w godzinach 

nocnych 
 
 
 

CENA ZAWIERA:  
- przejazd komfortowym autokarem  
- 7 noclegów w hotelach ***, pokoje 2,3-osobowe z łazienkami, 
- 7 śniadań wzmocnionych, 
- 7 obiadokolacji w hotelach, 
- ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 
- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 
- Zestaw słuchawkowy tour-guide, 
- Taksy klimatyczne, 
- opiekę pilota na całej trasie. 
 

 CENA NIE ZAWERA:  
Dodatkowo płatne około €120 zbierane w autokarze przez pilota na początku wyjazdu na: 
- wjazdy do miast, parkingi, 
- przewodników lokalnych, 
- wstępy do zwiedzanych obiektów, 
- taksy klimatyczne, 
- statek do Wenecji, 
- zestaw słuchawkowy audio-guide na całej trasie oraz do Watykanu. 
 

CENA:  1800PLN /os.  



 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
- podana cena dotyczy grupy 40-osobowej, przy mniejszej grupie cena może ulec zmianie, 
- cena nie zawiera dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych (ok €1/dzień) ani 
ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy (3% ceny imprezy), 
- dopłata do pokoju 1-osobowego €120, 
- warunkiem zapisania się na wyjazd jest wpłata zaliczki w wysokości 400 PLN na konto 
organizatora, 
- kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik. 
 
MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA TRADYCYJNEJ KOLACJI W LOKALNEJ WINNICY - €25  
Uwaga! Osoby, które pojadą na kolację do winnicy, nie jedzą tego dnia obiadokolacji w hotelu.  
Dla osób, które nie będą brały udziału w kolacji w winnicy – obiadokolacja w hotelu według 
programu. 


