TOSKANIA - "Kraina piękna"

TRASA: BORGO A MOZZANO – GROTTA DEL VENTO – BARGA - LUKKA - PIZA – SAN GIMIGNANO MONTERIGGIONE - SIENA - CORTONA - SAN QUIRICO – BAGNO VIGNONI – SANT’ANTIMO – PIENZA PITIGLIANO - MONTEPULCIANO - TERME DI SATURNIA - BAGNOREGIO - FLORENCJA
Odkryj z nami idylliczne miasteczka na wzgórzach Toskanii, pełne przepięknych przykładów architektury średniowiecznej
i renesansowej. Program dedykowany miłośnikom Toskanii, szukającym pięknych miejsc i niezapomnianych widoków.
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.
Terminy:
30.05.2021 - 06.06.2021
11.09.2021 - 18.09.2021
Cena:
1590 zł
DZIEŃ 1: POLSKA - WŁOCHY
Zbiórka uczestników wycieczki według rozkładu jazdy (Kraków, Chrzanów, Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko-Biała,
Cieszyn. Z pozostałych miejscowości istnieje możliwość uruchomienia połączenia antenowego). Przejazd do Włoch przez
Czechy, Austrię. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2: BORGO A MOZZANO – GROTTA DEL VENTO – BARGA - LUKKA
Po śniadaniu udamy się na wycieczkę w piękny, górzysty rejon GARFAGNANA, gdzie zachwycają Alpy Apuańskie.
Przejedziemy malowniczą trasą zatrzymując się w BORGO A MOZZANO, aby podziwiać słynny Diabelski Most z jego
asymetrycznymi łukami. Następnie zwiedzimy GROTTA DEL VENTO - tajemniczy podziemny świat z imponującymi
formami skalnymi i podziemnymi rzekami. Kolejnym punktem będzie BARGA jedna z najpiękniejszych wiosek we Włoszech.
Małe alejki schodkowe oraz kamienne domy i budynki z kwitnącymi roślinami w oknach i balkonach oferują wiele pięknych
możliwości robienia zdjęć. Na koniec udamy się 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. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 3: PIZA – SAN GIMIGNANO - MONTERIGGIONE
Po śniadaniu zajrzymy do PIZY, słynącej z Krzywej Wieży. Wraz z katedrą, cmentarzem Camposanto, baptysterium tworzy
wspaniały kompleks nazywany Piazza dei Miracoli, czyli Placem Cudów. Zwiedzanie: plac Cudów z dzwonnicą katedralną,
czyli słynną Krzywą Wieżą (wejście indywidualnie), wnętrze katedry Santa Maria Assunta i baptysterium. W godzinach
popołudniowych 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. 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. Przejazd do hotelu, obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 4: SIENA - CORTONA
Po śniadaniu 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.: kościół
św. Dominika z relikwiami św. Katarzyny Sieneńskiej, Campo – amfiteatralny plac w kształcie muszli, gdzie odbywają
się słynne wyścigi konne Palio, katedra z rzeźbami Nicoli i Giovanniego Pisano, Donatella, Michała Anioła i freskami
Pinturicchia. Spacer po Via di Città z patrycjuszowskimi domami i wspaniałymi pałacami. Następnie zajrzymy 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. Zwiedzanie:
Piazza della Repubblica, Piazza Garibaldi, katedra, kościół San Francesco, gotycki kościół San Domenico. Powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 5: SAN QUIRICO – BAGNO VIGNONI – SANT’ANTIMO – PIENZA -MONTEPULCIANO
Po śniadaniu przejazd przez malowniczą DOLINĘ D'Orcia, gdzie sielskie krajobrazy stanowią kwintesencję „Ukrytych
pragnień” Toskanii. Łagodne wzgórza, cyprysy, winnice, miasteczka cudnie wkomponowane w krajobraz od wieków były
uwieczniane przez najsłynniejszych artystów. Postój w średniowiecznej osadzie SAN QUIRICO D’ORCIA – spacer
uliczkami do XII wiecznej kolegiaty z romańskim portalem. Później krótka wizyta w niepowtarzalnym BAGNO VIGNONI,
osada której centralnym punktem jest basen z ciepłą wodą termalną, w którym niegdyś kąpała się Święta Katarzyna Sieneńska.
Dalej przejazd do pobliskiego SANT’ANTIMO i zwiedzanie pięknego opactwa wspaniale wkomponowanego w toskański
pejzaż. Zajrzymy do MONTEPULCIANO, jednego z najwyżej położonych miast toskańskich, słynącego z wina.. Spacer
główną aleją – Corso wśród wspaniałych fasad pałaców do szczytu miasta zwieńczonego Katedrą. Przyjazd do hotelu,
obiadokolacja. Wieczorny spacer po PIENZIE, renesansowej perełce. Pienza jest tak doskonale zachowanym
piętnastowiecznym miastem, że Franco Zeffirelli w 1968 roku przeniósł do niej akcję 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. Powrót do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 6: PITIGLIANO - TERME DI SATURNIA - BAGNOREGIO
Po śniadaniu przejazd do PITIGLIANO - zjawiskowego miasteczka wznoszącego się niczym orle gniazdo na szczycie
tufowych skał z plątaniną wąskich uliczek i przesmyków. Już pierwsze spojrzenie na miasteczko - zapiera dech i pozostawia
niezapomniane wrażenie. Miasto znane jest także z produkowanego tutaj białego wina Bianco di Pitigliano. Następnie nasza
trasa prowadzi do TERME DI SATURNIA, u podnóża dawnego wulkanu, obecnie miejscowości uzdrowiskowej słynącej
z ciepłych źródeł siarkowych. Już Etruskowie jako pierwsi dostrzegli dobroczynne działanie znajdujących się tu wód
termalnych, a Saturnia to najstarsze miasto przez nich założone. Na koniec zajrzymy do BAGNOREGIO, średniowiecznego
miasteczka-fortecy spektakularnie położonego na szczycie trudno dostępnej skały, założonego ponad 2,5 tysiąca lat temu przez
Etrusków. Spacer po miasteczku. Po czasie wolnym powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 7: FLORENCJA
Po śniadaniu zajrzymy do przepięknej FLORENCJI, jednego z najpiękniejszych miast Włoch. 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. To wszystko odnajdujemy wśród średniowiecznych uliczek i renesansowych placów.
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. Czas wolny. Wyjazd
w drogę powrotną do kraju. Nocna podróż.
DZIEŃ 8: POLSKA
W godzinach popołudniowych przyjazd na miejsca zbiórek.
Cena zawiera: przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, WC), 6 noclegów w hotelach 3***, pokoje 2 – 3 osobowe
z łazienkami, 6 śniadań, 6 obiadokolacji, opiekę pilota, ubezpieczenie KL,NW, bagażu.
Przy podpisywaniu Umowy - Zgłoszenia będzie pobierana kwota 10 zł na Gwarancyjny Fundusz Turystyczny.
Cena nie zawiera: opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów, przejazd komunikacją we Florencji, przewodników lokalnych,
napoi do obiadokolacji, opłat klimatycznych oraz wydatków własnych.
Kwota przeznaczona na wstępy do zwiedzanych obiektów, przewodników miejskich, wjazdy do miast, komunikację miejską,
degustację win, zestaw słuchawek, opłaty klimatyczne zamyka się w około 100 EUR - 130 EUR.

Dodatkowe informacje:
• Przy rezerwacji dla dwóch osób automatycznie zostaje przydzielony pokój 2-osobowy. W przypadku rezerwacji dla 3 osób
zostaje przydzielony pokój 3-osobowy lub pokój 2-osobowy z dostawką (w zależności od dostępności pokoi w danym
obiekcie). Osoby podróżujące samotnie mają do wyboru jedną z dwóch opcji - w cenie podstawowej dokwaterowanie do pokoju
2 lub 3 osobowego z uczestnikami tej samej płci lub dopłatę do pokoju 1-osobowego -w wysokości 320 zł - taką opcję należy
zaznaczyć w formularzu rezerwacyjnym.
• Kolejność zapisów na wycieczkę decyduje o zajmowaniu miejsc w autokarze.
• Koszty płacone za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich jej uczestników
• W zwiedzanych obiektach sakralnych obowiązuje odpowiedni ubiór (długie spodnie i spódnice oraz zakryte ramiona).
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
• Przekroczenie granic na podstawie dowodu osobistego (dotyczy obywateli UE) lub paszportu.
• Ww. wycieczka nie jest przystosowana dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
• Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.

ORGANIZATOR:
ABA TOUR, Halicka 10, 31-036 Kraków, tel.: 668212389 , abatour@abatour.pl, www.abatour.pl

