Włochy / 10 dniowa wycieczka po urokliwej Toskanii
1 dzień - wyjazd h 6.00, przejazd autokarem (firma transportowa „Skotniczny”) na nocleg tranzytowy okolice granicy austriacko - włoskiej.
Zakwaterowanie, obiadokolacja i wypoczynek. Nocleg w Travisio. Dla chętnych wieczorny spacer :) Nocleg.

2 dzień - śniadanie, przejazd fantastyczną trasą krajobrazową Górnej Adygi,
wzdłuż Gardy - największego i najczystszego jeziora Włoch - do Sirmione.
Zwiedzanie starego miasta, to plątanina uliczek i zaułków, otoczona fosą pełną
wody. Na Starówkę prowadzi niegdyś zwodzony most oraz jedyna brama
zamkowa rodu Scaligerich. Przejazd do hotelu nad Morzem Liguryjskim.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień - śniadanie, wypoczynek na liguryjskich plażach. Spacery, plażowanie i kąpiele w morzu. Wieczorem obiadokolacja w hotelu, nocleg.
4 dzień - śniadanie, wyjazd na całodniową wycieczkę autokarową do Sieny i Florencji. Siena - zwiedzanie miasta. Jedno z najciekawiej
położonych i oryginalnych włoskich miast. Rozłożone na trzech wzgórzach, pełne stromych uliczek i placów, Nawet główny plac Sieny, Piazza
del Campo, łamie wszelkie włoskie schematyi jest pochyły. Siena jest jednym z najbardziej znanych włoskich miast, symbolem Toskanii i perłą
architektury oraz europejskiej historii. Przejazd do Florencji - spacer po mieście: Fortezza da Basso, Santa Croce, Bazylika Santa Maria del Fiore
oraz Baptysterium, dom Dantego, Plac della Signoria, Plazzo Vecchio, najsłynniejszy włoski most - Ponte Vecchio, następnie Plac i Pałac de Pitti.
Powrót do hotelu, obiadokolacja w hotelu, nocleg.

5 dzień - śniadanie, wyjazd w h rannych do Term Św. Filipa. U stóp wygasłego wulkanu Monte Amiata znajduje się małe miasteczko o nazwie
Bagni San Filippo obok którego w pobliskim lesie płynie rzeczka do której wpływa gorąca woda geotermalna. Lecznicze źródła u stóp Monte
Amiaty znane już były w czasach rzymskich. Według geologów w szczeliny skalnej wokół wygasłego wulkanu przedostaje się woda deszczowa,
która następnie pod ziemią jest podgrzewana i nasycana związkami mineralnymi. Białe formacje wapienne wspaniale kontrastują z soczystą
zielenią lasu. Po skałach spływa gorąca woda tworząc wodospady i małe zbiorniki, w których woda jest tym cieplejsza, im wyżej są położone. To
jedna z największych atrakcji Toskanii - serdecznie polecam :) Powrót do hotelu ok. 17.00, obiadokolacja, spacer po kurorcie. Nocleg.
6 dzień - śniadanie, wyjazd na całodniową wycieczkę do Volterry i San Gimignano. Volterra - położona na wzgórzu pomiędzy dolinami Cecina i Era
w zachodniej Toskanii, etruskie miasto alabastru. Spacer wśród przepięknych murów okalających miasto, maleńkich kościółków, wizyta na Placu
Piazza del Priori. Następnie przejazd do San Gimignano zwanego miastem "pięknych wież", wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO, spacer po mieście: Piazza del Duomo, Piazza della Cisterna, ulica San Giovanni ze sklepami sprzedającymi miejscowe wyroby.
Następnie zwiedzanie jednego z najpiękniejszych średniowiecznych miast europejskich - Sieny, m.in.: Piazza del Campo, katedra, klasztor
Św. Katarzyny, spacer po Via di Citta, gdzie znajdują się piękne pałace. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień - śniadanie, wypoczynek na liguryjskich plażach. Spacery, relaks i kąpiele w morzu. Wieczorem obiadokolacja w hotelu, nocleg.

8 dzień - śniadanie. Wyjazd na niezapomniany całodniowy rejs statkiem po Cinque Terre, rozpoczyna się w miejscowości Portovenere to mały port dający nam namiastkę tego co można zobaczyć gdy dotrze się do głównego punktu podróży. Rejs do pięciu miasteczek położonych
obok siebie, zawieszonych na skałach. Elementem charakterystycznych, są małe kamienice pomalowane we wszystkie kolory tęczy. To właśnie
kontrast pomiędzy barwnymi budynkami, a szarą skałą sprawił, że do Cinque Terre co roku ściągają tłumy wielbicieli włoskich krajobrazów.

Powrót do hotelu, obiadokolacja w hotelu, nocleg.

9 dzień - śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd ok. 8.00 w kierunku północnych
Włoch. Na trasie zwiedzanie Werony - spacer po mieście: dom Julii, Rzymski amfiteatr
w Weronie, Via Mazzini, Piazza delle Erbe- najpiękniejszy zakątek Werony, Most
Scaligero. Przejazd do miejscowości Trydent - spacer po mieście. W 100-tysięcznym
Trydencie można odkryć obiekt godny Rzymu czy Paryża.W centrum stoi bazylika
wybudowana w stylu romańsko-lombardzkim, poświęcona patronowi miasta, świętemu
Vigilio. Przed bazyliką stoi fontanna Neptuna z XVIII wieku. Przejazd na nocleg do
hotelu okolicy Tarvisio, obiadokolacja, nocleg.
10 dzień - śniadanie, wyjazd w h rannych, przejazd do Polski. Powrót ok. 22.00.
TERMIN: 14.09-23.09.2019
CENA: 2300 zł + 75 Euro wstępy z rejsem.
CENA OBEJMUJE: 9 noclegów w hotelach ***, 9 śniadań /
wzmocnione, 9 obiadokolacji, taksę klimatyczną, transport
autokarem (autokary Euro 5), opieka pilota/przewodnika,
realizację programu jw., ubezpieczenie KL,NNW, bagaż, zestawy
słuchawkowe (tour guide), podatek.
Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.

