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„TOSKANIA”
Dzień 1:
Wylot do Bergamo. Przylot o 16:05. Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2:
Śniadanie, dzień wolny nad morzem, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3:
Śniadanie. Przejazd do Florencji. Spacer po mieście.
Zobaczymy: katedrę Santa Maria del Fiore, której
monumentalna kopuła jest symbolem miasta (dla
chętnych, za dodatkową, opłatą istnieje możliwość
wejścia na kopułę) przejdziemy przez Piazza del Duomo
gdzie znajduje się baptysterium ze słynnymi Drzwiami
Raju, następnie przejdziemy obok wieży Giotta przez
Piazza della Signoria z nietypową fontanną Neptuna i
pomnikiem Kosmy I – założyciela rodu Medyceuszy – aż
do Ponte Vecchio – Mostu Złotników ze sklepikami
jubilerskimi. Przejazd do Sieny. Zwiedzanie Piazza del
Campo, wspaniałej gotyckiej Katedry, spacer po via di
Città ze wspaniałymi pałacami, zobaczymy dom Św.
Katarzyny i Św. Dominika. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4:
Śniadanie, całodniowa wycieczka do Cinqueterre części
wybrzeża wpisanego na światową Listę Unesco przejazd do La Spezia, rejs statkiem wzdłuż urokliwego i
skalistego wybrzeża liguryjskiego z widokiem na
miasteczka Vernazza, Riomaggiore, Manarola, Corniglia.
Powrót na obiadokolację i nocleg.
Dzień 5:
Śniadanie. Przejazd do Lukka, w programie m.in.: spacer
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po starym mieście, wzdłuż fortyfikacji. Jeśli czas na to pozwoli wejście na punkt widokowy. Przejazd do Pizy.
Zobaczymy: Campo dei Miracoli (Pola Cudów) z katedrą o przepięknej wielopoziomowej fasadzie,
Baptysterium oraz słynnej Krzywej Wieży (z zewnątrz), czyli dawnej katedralnej dzwonnicy, budowanej przez
prawie 200 lat! Przejazd do miejsca zakwaterowania, kolacja, nocleg.
Dzień 6:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na lotnisko na godzinę 8:50 do Pizy, Wylot do Gdańska o 10:50. Przylot
o 13:05.

Cena + lot od. ok. 800 zł
45 + 4 – od 1450 PLN + lot
40 + 4 – od 1550 PLN + lot
35 + 4 – od 1640 PLN + lot
30 + 3 – od 1770 PLN + lot
Cena zawiera:
➢ 5 noclegów w hotelach i pensjonatach ( pokoje 2/3 osobowe z łazienkami )
➢ wyżywienie w postaci 5 śniadań i 5 obiadokolacji
➢ przejazdy klimatyzowanym autokarem lub busem
➢ opiekę pilota
➢ ubezpieczenie KL I NNW
➢ turystyczny fundusz gwarancyjny
Cena nie zawiera:
➢ pakietu do realizacji programu (rezerwacje, przewodnicy ( ok. 700 eur / grupa ) i wstępy do
zwiedzanych obiektów,) Cena pakietu może być podwyższona (podwyżki wstępów, mniejsza liczba
uczestników) .Finalna kwota zostanie podana do wiadomości uczestników przed wyjazdem. Pakiet
płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki .
UWAGA:
•
•
•
•
•

kolejność zwiedzania może ulec zmianie
godziny wyjazdu i powrotu ustalane są dla każdej grupy oddzielnie
ceny lotów i godziny mogą ulec zmianie – podane ceny są oriantacyjne
w przypadku wyjazdów zagranicznych wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej
daty powrotu dowód osobisty lub paszport
powyższa oferta jest propozycją, w celu zorganizowania wycieczki prosimy o kontakt z
biurem
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