
 

 

TOSKANIA I WŁOCHY 
PÓŁNOCNE, zwiedzanie              
i wypoczynek  
 
Wycieczka autokarem 

Włochy kojarzą się głównie ze spaghetti, pizzą i błękitnym 

niebem. Bella Italia - kraj pełen słońca i piękna, 

zamieszkiwany przez pogodnych i życzliwych ludzi.                  

Tutaj przybywają nie tylko spragnieni słonecznej pogody                

i ciepłego morza turyści, ale także miłośnicy pięknych 

pejzaży i wszyscy ci, którzy chcą lepiej poznać europejską 

kulturę. To przecież miejsce, gdzie zaraz po Grecji 

narodziła się wielka cywilizacja, rozwinęła kultura                              

i nauka.... 

 

 

 

 

 

 

 
              Termin:  

    22-30.08.2022 

 

W programie: 

Werona  

Jezioro Garda      

Piza                  

San Gimignano                

Siena    

Lukka 

        Florencja                                

i wypoczynek nad 

Morzem 

Tyrreńskim              

 

 Werona  

Transport: autokar 

Przewozy 

Pasażerskie DANA 

 

Wyjazd ze 

Szczecinka                      

i z Poznania 

 

BIURO PODRÓŻY SYLVIA 

Sylwia Górna 
 ul. Grabowska 82 

63-400 Ostrów 
Wielkopolski 

info@podrozesylvia.pl 

www.podrozesylvia.pl 

+48 501464810 

 

 

 



 
PROGRAM: 

1. DZIEŃ: SZCZECINEK OSTRÓW WLKP– PRZEJAZD NOCNY                 Poniedziałek, 22.08.2022 r.            

Wyjazd z Polski z miejsca ustalonego z Organizatorem. Nocny przejazd do Włoch. 

2. DZIEŃ: WERONA                                                                                                         Wtorek, 23.08.2022 r. 

Przyjazd do Werony, spacer po mieście: w programie m.in. 

rzymska Arena z I wieku (z zewnątrz), sławny balkonik Julii przy 

via Capello 23, place miasta, następnie przejazd do hotelu, 

obiadokolacja i nocleg. 

 

3. DZIEŃ: JEZIORO GARDA - PIZA                                                                                Środa, 24.08.2022 r. 

Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd nad Jezioro Garda do 

miejscowości Sirmione – słynącej z zamku Scaligierich - 

dawnych władców Werony oraz bajkowej zabudowy. Spacer 

po miasteczku, czas wolny na lody, następnie przejazd do 

PIZY - zwiedzanie Placu Cudów, na którym znajduje się 

Baptysterium, Krzywa Wieża (z zewnątrz) i Katedra (wstęp do 

Katedry). Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, 

nocleg. 

4. DZIEŃ: SAN GIMIGNANO - SIENA                                                                       Czwartek, 25.08.2022 r. 

Śniadanie, przejazd do SIENY. Zwiedzanie jednego z 

najpiękniejszych średniowiecznych miast europejskich: 

Piazza del Campo, spacer po via di Città ze wspaniałymi 

pałacami, po południu przejazd do SAN GIMIGNANO 

zwanego miastem pięknych wież. Zwiedzanie: Piazza del 

Duomo, Piazza della Cisterna, via San Giovanni ze sklepami 

sprzedającymi miejscowe wyroby. Wizyta na winnicy 

połączona z degustacją lokalnego wina. Powrót przez 

toskańskie krajobrazy do hotelu, obiadokolacja i nocleg.  

5. DZIEŃ:  LUKKA - WYPOCZYNEK                                                                              Piątek, 26.08.2022 r. 

Śniadanie, przejazd do Lukki - miasta słynącego ze swoich murów, kościołów i wież, które razem 

tworzą jedno z najlepiej zachowanych historycznych centrów miasta w Europie. Spacer z 

przewodnikiem po mieście: Plac amfiteatru, ulica handlowa via Fillungo, Piazza Napoleone, mury 

obronne miasta, średniowieczne wieże Giunigi i Ore, następnie przejazd do jednej z miejscowości 

wypoczynkowych nad Morzem Tyrreńskim, wypoczynek  na plaży, czas wolny, powrót do hotelu na 

obiadokolację i nocleg.  

6. DZIEŃ:  WYPOCZYNEK                                                                                              Sobota, 27.08.2022 r. 

Śniadanie, wyjazd do jednej z miejscowości wypoczynkowych nad Morzem Tyrreńskim, wypoczynek  

na plaży, czas wolny, powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.  

 



 
7. DZIEŃ: FLORENCJA                                                                                            Niedziela, 28.08.2022 r.                             

 Śniadanie, wykwaterowanie,  przejazd do FLORENCJI, 

zwiedzanie stolicy Toskanii: wnętrze kościoła Santa Croce, 

spacer po Piazza del Duomo obok baptysterium ze słynnymi 

Drzwiami Raju, spacer obok Katedry Florenckiej, 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. Czas wolny. Przejazd do hotelu, 

zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

8. DZIEŃ: OSTRÓW WLKP. - SZCZECINEK                                                   Poniedziałek, 29.08.2022 r. 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd tranzytowy do kraju. Powrót z 8/9 dnia wycieczki w godzinach 

nocnych do Ostrowa Wielkopolskiego, rano 30.08.2022 do Szczecinka. Zakończenie świadczeń. 

 

TERMIN i CENA: 

            22.08 - 30.08.2022 
 

Cena podstawowa:                 
1990  zł od osoby przy 

grupie minimum  
40 osób 

 
 

Świadczenia zawarte w cenie podstawowej:                                                                                                        .                                                                                                                                                                                                                                        

•  przejazd autokarem Firmy Przewozy Pasażerskie DANA  z Czarnego;             

•  6 noclegów w pokojach 2-osobowych, hotele 3*, standard turystyczny ( 1 nocleg okolice Werony, 4 

noclegi okolice Florencji - rejon Montecatini Terme, 1 nocleg tranzytowy w okolicy Padwy), 

• 6 śniadań kontynentalnych (pieczywo, ser, szynka, dżem, napoje: kawa, herbata, sok); 

• opieka pilota; 

• ubezpieczenie pakiet zagranica KL do 20.000 EUR i NNW do 3.000 EUR T.U. UNIQA, zawiera choroby 

przewlekłe; 

• ubezpieczenie na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy; 

Świadczenia nie zawarte w cenie podstawowej:                                                                                                  . 

• obligatoryjna kwota 165 EUR od osoby  zbierana w autokarze lub wpłacona wcześniej przed 

wycieczką przelewem na konto biura, przeznaczona na 6 obiadokolacji, realizację programu wycieczki: 

usługi lokalnych przewodników, wjazdy do miast, wynajem zestawów słuchawkowych, parkingi, 

przejazdy komunikacją miejską we Florencji, taksa klimatyczna, degustacja wina, wstępy do Santa Croce 

i Katedry w Pizie. 

• napojów do obiadokolacji.  

 

DODATKOWE INFORMACJE:                                                                                                                           .                                                                                                                                                

• dopłata do pokoju 1-os. – 100 EUR,  



 
• biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie. Program jest ramowy                      

i  o kolejności zwiedzania decyduje pilot wycieczki. Biuro nie odpowiada za zmiany w programie 

spowodowane obostrzeniami COVID-19. W przypadku, gdy do wjazdu na teren Włoch będzie wymagany 

test na obecność COVID-19 Uczestnik opłaca test we własnym zakresie.  

 

WARTO WIEDZIEĆ: 

Waluta 

Obowiązującą walutą we Włoszech jest EURO. 

Płatność kartą 

We Włoszech  w większości miejsc można płacić kartą płatniczą Maestro, Visa, Visa Electron                                        

i innymi. Odnośnie wysokości pobieranych opłat za korzystanie z karty za granicą prosimy dowiedzieć                       

się w swoim banku. 

Ważne 

Sugerujemy zabrać wygodne buty, nakrycie głowy oraz kremy z filtrami do opalania, podczas zwiedzania 

kościołów we Włoszech obowiązuje strój zakrywający kolana i ramiona.  

Dokumenty podróży 

Każdy uczestnik musi posiadać w czasie podroży ważny dokument – dowód osobisty lub paszport. Warto 

zabrać również ze sobą karę ubezpieczenia EKUZ. 


