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WŁOCHY SŁONECZNA 
TOSCANIA 

14.07- 20.07.2019 od: 1390 PLN 

 

Program ramowy: 
  

Dzień 1 (14.07.2019) /Niedziela/  
Wyjazd z Nowego Sącza o godz. 14:00 (z pozostałych miast wg. rozkładu jazdy). Przejazd przez terytorium Słowacji 
lub Czech, Austrii do Włoch.  
 
Dzień 2 (15.07.2019) /Poniedziałek/  
Przerwa na poranną toaletę. Przyjazd do Pistoi, swego czasu dorównującego swą świetnością Florencji. Spacer po 
centrum z jednym z najpiękniejszych średniowiecznych placów we Włoszech: Piazza Del Duomo. Następnie katedra 
św. Zenona z ołtarzem św. Jakuba wykonanym z wytłaczanego srebra, baptysterium i dzwonnicą. Przejazd do Lukki 
i zwiedzanie historycznego centrum, otoczonego renesansowymi murami oraz sanktuarium św. Gemmy Galgani. 
Przejazd do Borgo a Mozzano- miejscowości, która słynie ze swego mostu - Św. Magdaleny (St. Maddalena) - 
powszechnie znanym jako Most Diabła - Ponte del Diavolo- oficjalnie datowany na 1322 r. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 3 (16.07.2019) /Wtorek/  
Śniadanie. Przyjazd do Pizy. Spacer po placu Cudów ze słynną Krzywą Wieżą, wizyta w katedrze i baptysterium. 
Kolejno przejazd do San Pietro Al Grado i zwiedzanie Bazyliki św. Piotra znajdującej się w miejscu, gdzie według 
tradycji św. Piotr zszedł na ląd w drodze z Antiochii do Rzymu. Przejazd do Livorno spacer po urokliwym miasteczku 
portowym nad morzem tyreńskim. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 4 (17.07.2019) /Środa/  
Śniadanie. Przejazd do Sieny. Zwiedzanie jednego z najpiękniejszych średniowiecznych miast europejskich: Piazza 
del Campo, katedra, spacer po via di Citta z pięknymi pałacami. Przejazd do San Gimignano zwanego miastem 
wież. Zwiedzanie: Piazza del Duomo, Piazza della Cisterna, via San Giovanni ze sklepami sprzedającymi miejscowe 
wyroby. 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 znakomitymi witrażami. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 5 (18.07.2019) /Czwartek/  
Śniadanie, przejazd w okolice Marina di Piza i pobyt wypoczynkowy na plaży nad morzem tyreńskim. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 6 (19.07.2019) /Piątek/  
Śniadanie. Przejazd do Florencji. Zwiedzanie stolicy Toskanii: wnętrze kościoła Santa Croce, spacer po Piazza del 
Duomo obok baptysterium ze słynnymi Drzwiami Raju, wejście do katedry Santa Maria del Fiore, której 
monumentalna kopuła jest symbolem miasta. Kontynuacja spaceru obok wieży Giotta przez Piazza della Signoria 
przy Palazzo Vecchio do Ponte Vecchio - Mostu Złotników - ze sklepikami jubilerskimi. Spacer na słynne wzgórze 
Michała Anioła i podziwianie panoramy miasta z tarasu widokowego. Czas wolny na prywatny spacer po mieście i 
ewentualny posiłek. Wyjazd z Florencji w kierunku Polski.  
 
Dzień 7 (20.07.2019) /Sobota/  
Przejazd do Polski w godzinach dopołudniowych. 
 

Świadczenia w cenie: Cena nie zawiera: 
  

-> Przejazd komfortowym autokarem klasy LUX (WC, 
DVD, Klimatyzacja),  
-> 4 noclegów w hotelach min. *** w pokojach 2-,3- 
osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,  
-> Wyżywienie wg programu,  
-> Opiekę pilota przewodnika,  
-> Kawę oraz herbatę podczas przejazdów.  
-> Ubezpieczenie (NW, KL). 

-> Biletów wstępów, opłat wjazdowych do miast, taks 
klimatycznych oraz zestawów TOUR-GUIDE: 45 EUR/os 
- obligatoryjnie płatne u pilota w autokarze.  
-> Dopłaty do pokoju 1-osobowego (+ 280 PLN/os),  
-> Napoi do kolacji,  
-> Świadczeń nie wymienionych w ofercie. 
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