TOSKAŃSKIE KUSICIELSKI
27.04.2019 -05.05.2019
Odkryj z nami idylliczne miasteczka na wzgórzach Toskanii, pełne
przepięknych
przykładów
architektury
średniowiecznej
i renesansowej. W programie najsłynniejsze miasta sztuki,
niepowtarzalny krajobraz Val d’Orcia degustacja wina i grappy.
Aby poznać ten piękny, wyjątkowy region zapraszamy Państwa
w podróż z Nami.

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników wycieczki według rozkładu jazdy
(trasa autokaru: Kraków, Chrzanów, Katowice, Pszczyna,
Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała, Cieszyn. Przejazd do
Włoch przez Czechy, Austrię. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja,
nocleg.

DZIEŃ 2: Po śniadaniu przejazd do LUKKI, rodzinnego miasta
Giacoma Pucciniego, którego centrum należy do jednych
z największych skarbów Włoch. Miasto pełne jest brukowanych
uliczek, starych eleganckich pałaców, wież oraz wielu
olśniewających
kościołów.
Następnie
zajrzymy
do
PIETRASANTY – miasteczka rzeźb, nazywanego małymi
Atenami, które dzięki marmurowi od wieków przyciąga artystów
z całego świata, którzy mają tu nie tylko swoje pracownie, ale
także posiadłości. To jedyne miejsce na świecie skupiające tylu
artystów na tak małej powierzchni. Spacer po centrum z licznymi
galeriami. Na koniec odwiedzimy PIZĘ, jedno z najbardziej
znanych miast Toskanii, słynące z Krzywej Wieży. Wraz z
katedrą, cmentarzem Camposanto, baptysterium tworzy wspaniały
kompleks nazywany Piazza dei Miracoli, czyli Placem Cudów.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3: Po śniadaniu zajrzymy do VOLTERRY, niegdyś
ważnego miasta etruskiego, położonego na wzgórzu, otoczonej
dwoma murami, etruskimi średniowiecznymi. Dzięki wąziutkim
uliczkom oraz wspaniałym kościołom i pałacom miasto zachowuje
wciąż
swoją
średniowieczną
atmosferę.
Spacer
po
średniowiecznym centrum z urokliwymi zaułkami i sklepikami z
wyrobami z alabastru (z którego miasto słynie od czasów

starożytnych), do Piazza dei Priori z pięknym ratuszem: Palazzo
dei Piori, uważanym za najstarszą budowlę tego typu we
Włoszech. Miasteczko zyskało jeszcze większą popularność, od
kiedy S. Mayer umieściła je w słynnej sadze „Zmierzch”. Po
zakończeniu zwiedzenia przejazd do SAN GIMIGNANO
zwanego miastem "stu wież". Niewiele miejsc w równym stopniu
przywołuje atmosferę średniowiecznej Toskanii. Jego sylwetka na
tle nieba jest wręcz najeżona wieżami. Domy wzdłuż wijących się
uliczek
stanowią
fascynującą
mieszankę
stylów
architektonicznych. Zwiedzanie: Piazza del Duomo, Piazza della
Cisterna, ulica San Giovanni ze sklepami sprzedającymi
miejscowe wyroby. Następnie przejazd do potężnej twierdzy
mającej bronić granic Sienny przed wojskami wrogiej Florencji –
wspaniale zachowanego klejnotu średniowiecznej architektury
wojskowej – MONTERIGGIONI. Fortece wybudowano na
wzgórzu w 1213 roku i otoczono murami o 14 wieżach. Potężna
strażnica miała bronić północnej granicy sieneńskiego terytorium.
Dante będąc pod wrażeniem wyglądu fortecy, na jej podobieństwo
opisał środek Piekła. Po dniu zwiedzania przyjemnie jest zasiąść
w kawiarence przy placu otoczonym średniowiecznymi
budynkami. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4: Po śniadaniu nasycimy zmysły esencją Toskanii
przejeżdżając przez malownicze wzgórza CRETE SENESI
słynące z niebiańskich krajobrazów o każdej porze roku. Trasa
poprowadzi nas do klasztoru MONTE OLIVETO MAGGIORE
słynącego z fresków namalowanych przez Lukę Signorellego i
Sodomę. Zwiedzanie udostępnionej części klasztoru: Chiostro
Grande, ozdobiony cyklem fresków przedstawiających życie św.
Benedykta, kościół klasztorny z unikatowymi stallami chóru. Po
zakończeniu zwiedzenia przejazd do SIENY – jednego z
najpiękniejszych miast średniowiecznych. Będziecie Państwo
oczarowani malowniczą architekturą, mieniącą się odcieniami
beżu, szarości i wyblakłej ochry. W programie zwiedzania m. in.:
Sanktuarium św. Katarzyny Sieneńskiej, katedra, baptysterium,
Piazzo Il Campo. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja,
nocleg.

DZIEŃ 5: Po śniadaniu przejazd do pięknych miasteczek
wznoszących się niczym orle gniazda na szczytach tufowych skał.
W trakcie wyprawy zajrzymy między innymi do niezwykle
malowniczego miasteczka SOVANA, gdzie zwiedzimy zespół
grobowców etruskich. Następnie przejedziemy do położonego na
i
skale PITIGLIANO z plątaniną wąskich uliczek
przesmyków. Już pierwsze spojrzenie na miasteczko - zapiera
dech i pozostawia niezapomniane wrażenie. Miasto znane jest
także z produkowanego tutaj białego wina Bianco di Pitigliano.
Później zajrzymy do SORANO, składającego się z maleńkich
uliczek, schodów zewnętrznych i wewnętrznych, tajemnych
przejść i budowli skonstruowanych jedna na drugiej. Jest ono

magicznym miejscem, w którym czas zatrzymał się jakieś 300 lat
temu. Czas po prostu przestał tu płynąć. Powrót do hotelu,
obiadokolacja.

DZIEŃ 6: Po śniadaniu przejazd do CORTONY, upamiętnionej
w książce i filmie "Pod słońcem Toskanii". Średniowieczne miasto
wznosi się majestatycznie na wzgórzu z winnicami i drzewami
oliwkowymi. Strome uliczki zdobią wspaniałe, główne
średniowieczne budowle, które uczepiły się wąskiej krawędzi
skały. Spacer wąskimi, malowniczymi uliczkami z zachowaną
zabudową średniowieczną. Na koniec odwiedzimy AREZZO,
toskańskiego miasta o etruskich początkach. Tutaj urodził się
Francesco Petrarka, „ojciec humanizmu”, autor sonetów, które
należą do najważniejszych dzieł XVI wieku. Serce miasta to
Piazza Grande. Stoją tu obok siebie budowle romańskie, gotyckie,
renesansowe i barokowe, jakby dla zilustrowania bogatej historii
tego miejsca. Na pochyłym rynku zwykłe budynki mieszkalne
sąsiadowały z pałacami i wieżami. Piazza Grande zaskakuje
odwiedzających romantyczną atmosferą. Urocza starówka
zwróciła uwagę Roberta Bennigniego. Wiele scen z jego
nagrodzonego Oskarem filmu "Życie jest piękne" nakręcono
właśnie tutaj. Największy artystyczny skarb miasta
to renesansowy cykl fresków Piero della Franceski w kaplicy
Bacci
w
bazylice
San
Francesco.
Narratorem
dziesięcioczęściowej opowieści La Legenda della Vera Croce jest
krzyż, na którym umarł Jezus. Przechadzka malowniczymi
uliczkami. Arezzo nasyci Państwa oczy i duszę. Na koniec
zajrzymy do Przejazd do MONTEPULCIANO, jednego z
najwyżej położonych miast toskańskich, słynącego z wina
Montepulciano Nobile. Spacer główną aleją – Corso wśród
wspaniałych fasad pałaców do szczytu miasta zwieńczonego
Katedrą. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 7: Śniadanie. Całodzienna wycieczka po miasteczkach
malowniczej doliny D'Orcia, gdzie sielskie krajobrazy stanowią
kwintesencję „Ukrytych pragnień” Toskanii. Przejazd do
PIENZY, renesansowej perełki Papieża Piusa II – „ideał i utopia”.
Pienza jest tak doskonale zachowanym piętnastowiecznym
miastem, że Franco Zeffirelli w 1968 roku przeniósł do niej akcję

DZIEŃ 8: Po śniadaniu przejazd do przepięknej FLORENCJI,
jednego z najpiękniejszych miast Włoch i całego świata. Florencja
jest jak wielkie muzeum pod gołym niebem, zawiera w sobie
ogromną część historii sztuki i kultury włoskiej. Tutaj żył Dante,
tu rządzili Medyceusze, tu była kolebka Renesansu, który
zrewolucjonizował wiek sztuki (dzięki takim mistrzom jak
Brunelleschi, Donatello i Masaccio) i zainspirował wielkiego
Rafaela, Michała Anioła i Leonarda, który wraz z Vasarim
zainicjował Manieryzm. To wszystko odnajdujemy wśród
średniowiecznych uliczek i renesansowych placów, wśród
muzeów obfitujących w dzieła sztuki największych artystów,
wśród kościołów, klasztorów oraz konwentów wypełnionych
arcydziełami sztuki i atmosferą pobożności, wśród murów
pałaców o surowym wyglądzie; własności bankierów i kupców..
Zwiedzanie centrum miasta rozpoczniemy od Kościoła Santa
Croce - Św. Krzyża - miejsca pochowku najznamienitszych
Włochów z Michałem Aniołem na czele. Następnie przejdziemy
na Piazza Signoria przy którym stoi słynny Palazzo Vecchio
będący przez wiele lat siedzibą rodu Medyceuszy. Następnie
udamy się pod najbardziej znany kościół Florencji - gotycką
katedrę Santa Maria del Fiore którą wieńczy słynna kopuła
Bruneleschiego rywalizująca o miano najpiękniejszej z kopuła
M. Anioła z Watykanu. Będziemy również podziwiać stojące
tuż przy katedrze Wieżę Giotta i Baptysterium.

Nasz spacer po Florencji zakończymy na "kipiący złotem" Ponte
Vecchio zwanym Mostem Złotników. Czas wolny. Wyjazd w
drogę powrotną do kraju.
DZIEŃ 9: W godzinach popołudniowych przyjazd na miejsca
zbiórek.
Cena: 1590 zł
Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem, 6 noclegów w
hotelach, pokoje 2 osobowe z łazienkami, 6 śniadań, 5
obiadokolacji, opiekę pilota, ubezpieczenie KL,NW, bagażu,
opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

swojego niezapomnianego filmu Romeo i Julia, a co ciekawsze
nie musiał nic zmieniać. Spacer do Piazza Pio II, na którym
znajduje się Katedra Matki Boskiej Wniebowziętej, Palazzo
Piccolomini (Pałac Papieski), Pałac Biskupi, Palazzo Pubblico.
Pienza słynie także z owczego sera Pecorino. Dalej przejazd do
pobliskiego SANT’ANTIMO i zwiedzanie pięknego opactwa
wspaniale wkomponowanego w toskański pejzaż. Następnie
przejazd
do
przeuroczej
osady
SAN
QUIRICO
D'ORCIAORCIA spacer po renesansowym centrum z piękną
kolegiatą, której zachodni romański portal zdobią rzeźby smoków
i morskich syren. Następnie krótka wizyta w niepowtarzalnym
BAGNO VIGNONI, osada której centralnym punktem jest basen
z ciepłą wodą termalną, w którym niegdyś kąpała się Święta
Katarzyna Sieneńska. Powrót do hotelu, obiadokolacja.

Cena nie zawiera: opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów,
przejazd komunikacją we Florencji, przewodników lokalnych,
napoi do obiadokolacji, degustacji win i oliwy w winnicy.
Kwota przeznaczona na wstępy do zwiedzanych obiektów,
przewodników miejskich, komunikację miejską, degustację win
zamyka się w około 80 EUR - 100 EUR.
ABA TOUR ul. Halicka 10, 31-036 Kraków tel.: 668212389 ;
www.abatour.pl ; tel.: 668212389

