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FIESOLE – PISTOIA – PIZA – SAN GIMIGNANO – SIENA 
FLORENCJA oraz CINQUE TERRE 

 

 

1.dzień – wyjazd z miejsca zbiórki według rozkładu, przejazd przez Czechy i Austrię do 
Włoch, obiadokolacja i nocleg w okolicach Padwy 

2.dzień – po śniadaniu 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 nad Morze Liguryjskie na teren Parku Narodowego 
Cinque Terre – przejazd pociągiem pomiędzy malowniczo położonymi miasteczkami, 
czas wolny na plażowanie. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg 

4.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 

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 nad morze w okolice Viareggio, czas wolny na plażowanie. Powrót do hotelu 
w Montecatini Terme, obiadokolacja i nocleg 

 

MAGICZNA TOSKANIA   
CINQUE TERRE 
 

Termin – 04-10.06.2023. 
Cena – 1200 PLN + 250 euro + 120 euro 
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6.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. Przejazd do 
hotelu w okolicy Padwy, obiadokolacja i nocleg 

7.dzień – po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Polski, przejazd przez Austrię i 
Czechy, powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych. 

 

CENA 1200 PLN + 250 euro zawiera 
 przejazd komfortowym autokarem, 
 6 noclegów w hotelach *** pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, 
 6 śniadań wzmocnionych, 
 6 obiadokolacji (woda w cenie), 
 ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 
 obowiązkowe składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Fundusz COVID, 
 opiekę pilota na całej trasie. 

 
 

DODATKOWO PŁATNE 120 euro zbierane przez pilota na początku wyjazdu i przeznaczone 
na realizację programu na miejscu: 

 wjazdy do miast, parkingi, 
 przewodników lokalnych, 
 wstępy do zwiedzanych obiektów, 
 taksy klimatyczne, 
 bilet na pociąg na terenie Parku Narodowego Cinque Terre, 
 zestaw słuchawkowy audio-guide na całej trasie. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wyjazdu w przypadku wzrostu 

cen paliwa, 
 możliwość wpłaty całej kwoty w złotówkach po przeliczeniu kwoty w euro według 

kursu NBP w dniu wpłaty, 
 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 wypełnienie odpowiednich dokumentów 

oraz wpłata zaliczki w wysokości 800 PLN na konto organizatora, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik. 

 

Możliwość zorganizowania tradycyjnej kolacji w lokalnej winnicy – dodatkowo płatne €35  
 
 


