Wycieczka do Toskanii
2019
I dzień – 27.04 - wyjazd z Polski
Wyjazd z Polski w godzinach popołudniowych, przejazd non stop do
Włoch, przejazd Czechy i Austrię.

II dzień – 28.04 - Florencja, Pistoia
Przyjazd do Włoch - zwiedzanie Florencji ( dojazd do centrum
tramwajem) Katedra Santa Maria del Fiore, Most Złotników, Stary Pałac,
Baptysterium, kościół Santa Croce Piazza della Signoria, Dzwonnica Giotta, most Ponte Vecchio.
Przejazd lokalnym pociągiem do Pistoi – Katedra św. Zenona, Baptysterium, kościół Santa Andrea.
Przejazd na miejsce zakwaterowania do hotelu do Montecatini Terme w okolicach Pizy.
Obiadokolacja i nocleg.

III dzień – 29.04 - Lucca, Piza
Śniadanie, wyjazd do Lukki „Miasta 100 kościołów” ”Bazylika Santa Frediano, Katedra, spacer
po mieście, oraz do Pizy - Krzywa Wieża, Katedra, baptysterium, rzeźby romańskie, Palazzo Reale
i następnie program do wyboru: wyjazd na plażę do kurortu Marina di Pisa lub cd. zwiedzania :
Vinci - rodzinne miasto Leonarda da Vinci – dom muzeum Collodi : Park Pinokia – magiczny
ogród, Powrót do hotelu na obiadokolacje i nocleg .

IV dzień–30.04 - Siena, San Gimignano ”Toskański Manhatan'
Śniadanie, przejazd do Sieny - kościół farny, gotyckie kamieniczki, kościół św. Dominika, Piazza
del Campo (tu gdzie odbywa się słynne “Palio”), Palazzo Publico, Katedra z XII wieku. Dalsza
podróż do San Gimignano - miasteczko nazywane „Manhattanem średniowiecza” z powodu
świetnie zachowanych wysokich, czworokątnych wież, pełniących dawniej funkcje obronne oraz
podkreślających zamożność właściciela, zwiedzanie Starówki
Przejazd na nocleg i obiadokolacje do hotelu w Montecatini Terme.

V dzień – 01.05 - Liguria – Cinque Terre
Śniadanie, spacer po Montecatini, wyjazd kolejką na Montecatini Alto. Wyjazd do Cinque Terre
Cinque ( 9 godzinny postój autokaru) - pięć malowniczych miejscowości, położone na granicy
Toskanii z Ligurią. Całe Cinque Terre należy do parku narodowego i jest na liście światowych
zabytków UNESCO. Stworzone przez wybrzeża i morskie urwiska z zatokami i małymi plażami,
tysiące kilometrów murków sygnalizujących granice między polami uprawnymi winorośli,
charakterystyczna wiejskość, średniowieczne osady, sanktuaria, widokowe ścieżki nadmorskie,
Cinque Terre zostały uznane przez UNESCO w 1997 r. „Własnością światową ludzkości” i dziś
stanowią Park Narodowy i Chronioną Strefę Morską.. Zwiedzanie miasteczek i poruszanie się
pomiędzy nimi lokalnym pociągiem. Kolacja na Autogrill. Wyjazd wieczorem do Polski.

VI dzień – 02.05 - powrót do Polski
Powrót do Polski około południa .

Cena= 1.350 - zł/os
Cena obejmuje :
- przejazd autokarem o podwyższonym standardzie, opłaty drogowe i
parkingowe
3 noclegi w hotelu 3 * w okolicach PIZY

- wyżywienie : 3 śniadania i 3 obiadokolacje i 1 kolacja na Autogrill w drodze powrotnej do Polski
- opieka pilota na cała trasę ( nie oprowadza w miejscach zastrzeżonych dla lokalnych
przewodników
- ubezpieczenie NNW (do 10 000 zł/os ) i KL (do 40 000zł/os ) w TU Gothaer

Cena nie obejmuje :
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, kosztów wjazdu do miast lub kolejek podmiejskich,
tramwaju, lokalnego przewodnika po Florencji , taksy klimatycznej (ok. 100 - 130 Euro/os)

ORGANIZATOR :
Biuro podróży Polan Travel Bielsko-Biała


e-mail :



tel. 33 81 19 550



biuropodrozy@polan-travel.com.pl
tel. 502 351 876

www.polan-travel.com.pl

