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POD SŁOŃCEM TOSKANII WŁOCHY  
19-21.09.2019 

 
 
 
 

PROGRAM RAMOWY 
DZIEŃ 1.( 15.09.)  
 
Zbiórka uczestników: miejsce i godzina do ustalenia. Nocny przejazd z Tarnowa przez Czechy, Austrię 
i Włochy. Planowane są krótkie postoje.  
DZIEŃ 2 (16.09.)  
 
Przyjazd do PISTOI, spacer po mieście, w trakcie którego zobaczymy m.in Katedrę św. Zenona, 
Baptysterium, kościół Św. Jana poza miastem, kościół 'Sant'Andrea, Palazzo dei Vescovi. Przejazd w 
kierunku hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  
DZIEŃ 3 (17.09.)  
 
Śniadanie, wyjazd w kierunku PIZY. Spacer: Plac Cudów ze słynną Krzywą Wieżą, katedra, 
baptysterium. Następnie przejazd do LUKKI. W tym przepięknym mieście otoczonym renesansowymi 
murami urodził się Giaccomo Puccini a na wygnanie został zesłany Dante Alighieri. Nazywana jest w 
przewodnikach miastem 100 kościołów. Spacer po mieście: katedra do San Martino, kościół San 
Michele in Foro, bazylika San Frediano, Torre Guinigi, Casa di Puccini, Piazza dell’Amfiteatro. Przejazd 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
DZIEŃ 4 (18.09.)  
 
Śniadanie, wyjazd w kierunku SIENY, spacer: Piazza del Campo, fontanna „Wesołe Źródło”, ratusz, 
Katedra, czas wolny. Przejazd do AREZZO. Zwiedzanie: kościół św. Franciszka z cyklem fresków Piera 
della Francesca "Historia Krzyża Świętego", Piazza Grande (plac miejski) otoczony średniowiecznymi 
domami, znany z filmu Roberta Benigniego "Życie jest piękne", katedra ze wspaniałymi witrażami. 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja. Nocleg.  
DZIEŃ 5 (19.09)  
 
Śniadanie. Przejazd do VOLTERRY, niegdyś ważnego miasta etruskiego, położonego na wzgórzu. 
Spacer po średniowiecznym centrum z urokliwymi zaułkami i sklepikami z wyrobami z alabastru, z 
którego Volterra słynęła do czasów starożytnych, do Piazza dei Priori z pięknym ratuszem: Palazzo dei 
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Piori, uważanym za najstarszą budowlę tego typu we Włoszech. Miasteczko zyskało jeszcze większą 
popularnośd, od kiedy S. Mayer umieściła je w słynnej sadze „Zmierzch”. Przejazd do SAN 
GIMIGNIANO zwanego miastem wież. Spacer po starym mieście: kolegiata Santa Maria Assunta, 
Palazzo del Podestà z najwyższą wieżą w mieście, kościół Sant'Agostino. Przejazd do jednej z 
lokalnych winnic, zwiedzanie wraz z degustacją lokalnego wina oraz przystawek. Powrót do hotelu w 
godzinach wieczornych, obiadokolacja, nocleg.  
DZIEŃ 6 (20.09.)  
 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do FLORENCJI. Spacer po zabytkowej części: wnętrza 
kościoła Santa Croce, spacer po Piazza del Duomo obok baptysterium ze słynnymi Drzwiami Raju, 
katedra Santa Maria del Fiore, której monumentalna kopuła jest symbolem miasta. Kontynuacja 
spaceru obok Wieży Giotta, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio - Most Złotników ze 
sklepikami jubilerskimi. Przejazd autokarem w kierunku Polski. Nocny przejazd.  
DZIEŃ 7 (21.09.)  
 
Powrót do Tarnowa w godzinach popołudniowych. Godzina powrotu może ulec zmianie ze względu 
na sytuację drogową.  
 

CENA: 1580 ZŁ * PRZY 50 PEŁNOPŁATNYCH UCZESTNIKACH  

 

 
 

CENA ZAWIERA 

Przejazd autokarem turystycznym;  

Opiekę pilota na trasie przejazdu;  

4x noclegi w hotelach w okolicach zwiedzanych miast **/*** pokoje 2/3 os. z łazienkami;  

Ubezpieczenie Signal Iduna Bezpieczne podróże Wariant podstawowy - Koszty leczenia 10 000 
EUR, Następstwa nieszczęśliwych wypadków 15 000 PLN, Ubezpieczenie bagażu 1 000 PLN  
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4x obiadokolacje; 4x śniadania;  

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;  

VAT  
 
UWAGI:  
1. Na realizację programu tj. bilety wstępu należy przeznaczyć 85 euro (lokalni przewodnicy we 
wszystkich zwiedzanych miastach/ bilety wstępu / degustacja / wjazdówki do miast).  

2. System słuchawkowy Tour Guide 20 zł/ os.  

3. Do poruszania się po krajach należących do strefy Schengen potrzebny jest dokument podróży - 
dowód osobisty lub paszport.  

4. 2. Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych.  
 

 

 
 


