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RAMOWY PLAN WYJAZDU 
 

Wyjazd do Toskanii to połączenie zwiedzania historycznych miast i miasteczek, spacerów po 

toskańskiej wsi i degustacji miejscowych produktów. Będziemy poruszać się w niespiesznym tempie, 

zgodnie z włoskim powiedzeniem „piano piano”, czyli „powoli, powoli”. W czasie pieszych wędrówek 

odkryjemy toskańskie krajobrazy. I nie zapomnimy o miejscowych specjałach, przede wszystkim 

o winie!  

 

Dzień 1 | Wyjazd do Włoch.  
 

Wyjazd autokarem z Torunia o 6:00.  

Przejazd na nocleg w rejonie Mikulova /ok 670 km/ po południu ok godz. 17-18, spacer po miasteczku, 

kolacja i nocleg. 
 

Dzień 2 | Gemona del Friuli,  
 
 
Po wczesnym śniadaniu wyruszymy w kierunku Włoch. Niedaleko za granicą austriacko-włoską 

zatrzymamy się w miasteczku Gemona del Friuli, spacer po mieście i czas na posiłek. Następnie 

przejedziemy na nocleg do naszej bazy w Chianciano Terme. /trasa ok 1000 km, przyjazd do hotelu 

późnym wieczorem/. Tego dnia nie będzie kolacji w hotelu 

Nocleg w hotelu. 
 
 

Dzień 3 | Montepulciano i Pienza oraz wędrówka pośród najpiękniejszych   

                                     toskańskich krajobrazów. 

 

Dzień zaczniemy od wizyty w Montepulciano – pełnego uroku, wąskich uliczek i placyków miasta na 

wzgórzu. Tutaj produkuje się jedno z najbardziej cenionych toskańskich win – Vino Nobile. Nie 

zabraknie okazji, by spróbować miejscowych trunków i zobaczyć piwniczki, w których od wieków 

przechowywano wino. 

Niedaleko za Montepulciano wyruszymy w trasę wiodącą przez Val d'Orcia – dolinę rzeki Orcia. 

Tu można zobaczyć klasyczne toskańskie pejzaże: wijące się drogi, rzędy cyprysów, łagodne wzgórza 

i samotne domy w oddali. Po drodze zatrzymamy się na piknik. 

Na koniec naszej wędrówki dotrzemy do miasteczka Pienza – toskańskiej perełki, która wygląda tak 

samo, jak 400 lat temu. Pienza słynie z produkcji owczego sera pecorino. Zanim opuścimy Pienzę, 

spróbujemy miejscowych specjałów w jednym z lokalnych sklepików.  

Nocleg i kolacja w Chianciano Terme 

  

 



 

       Klub Podróży HORYZONTY  ul. Przedwiośnie 2b/93, 30-502 Kraków, tel.: 12 312 44 00, 12 312 44 00, e-mail: biuro@horyzonty.pl 

                     www.horyzonty.pl    ul. Kaliska 23 lok.2, 02-316 Warszawa, tel. 22 203 59 56, 22 244 29 96, e-mail: biuro@horyzonty.pl 

 

 
 
 

 

Dzień 4 | San Gimignano i spacer wśród winnic. 

 

Dzień spędzimy w San Gimignano, noszącym przydomek Średniowieczny Manhattan. Nazwa ta wiąże 

się z górującymi nad miasteczkiem wieżami, które najbogatsi mieszkańcy budowali, by podnieść swój 

prestiż. Mnóstwo tu urokliwych zaułków, gdzie niespiesznie toczy się życie. San Gimignano słynie także 

z białego wina Vernaccia. W czasie spaceru wokół miasteczka zobaczymy z bliska uprawy winorośli 

używanej do produkcji Vernacci, a także ujrzymy najpiękniejszą panoramę miasta.  

Kolacja w hotelu. 
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Dzień 5 | Siena i wędrówka wśród pól i wzgórz. 

 

Tego dnia pojedziemy w okolice Sieny. Na początek będziemy wędrować w okolicach miasta pośród 

wzgórz, pól i rezydencji dawnej arystokracji. Następnie pojedziemy do Sieny, jednego 

z najwspanialszych miast Toskanii. Tu zobaczymy imponująca katedrę, pospacerujemy z miejscowym 

przewodnikiem, a potem będziemy mieli czas na samodzielne chodzenie po średniowiecznych 

uliczkach. Obowiązkowo trzeba też przysiąść na prawdopodobnie najpiękniejszym placu Włoch – Il 

Campo! Tego wieczoru nie wrócimy do hotelu na kolację, za to każdy będzie mógł skorzystać z oferty 

włoskich restauracji. 

 

 

 

 

 



 

       Klub Podróży HORYZONTY  ul. Przedwiośnie 2b/93, 30-502 Kraków, tel.: 12 312 44 00, 12 312 44 00, e-mail: biuro@horyzonty.pl 

                     www.horyzonty.pl    ul. Kaliska 23 lok.2, 02-316 Warszawa, tel. 22 203 59 56, 22 244 29 96, e-mail: biuro@horyzonty.pl 

 

 

 
Dzień 6 | Ranek w Orvieto, popołudnie w winnicy. 
 
 
Rano pojedziemy do Orvieto. Na głównym placu będziemy podziwiać arcydzieło gotyckiej architektury 

– katedrę, którą z zachwytem opisywał Zbigniew Herbert. Znajdziemy czas na włóczęgę po urokliwych 

zaułkach czy spróbowanie wyrabianego tu wina w jednej z lokalnych knajpek.  

Po południu natomiast odwiedzimy jedną z winnic, pięknie położoną na wzgórzu pośród dwóch dolin, a 

wykwalifikowany sommelier wprowadzi nas w tajniki degustacji.  

Kolacja w hotelu. 

 

Nocleg: Chianciano Terme 
 

Dzień 7 |  Montalcino – ojczyzna wina Brunello  i opactwo Sant'Antimo. 

 

Nie można wyjechać z Toskanii, nie zapoznawszy się z jednym z najlepszych toskańskich win – 

Brunello. W tym celu pojedziemy do ojczyzny tego trunku – rejonu Montalcino. Po pobycie w 

miasteczku i degustacji zanurzymy się w toskańskiej przyrodzie – wyruszymy w trasę w kierunku 

średniowiecznego opactwa Sant'Antimo.  
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Nim wrócimy do hotelu, zatrzymamy się w wytwórni oliwy, gdzie zapoznamy się z procesem produkcji 

i dokonamy degustacji.  

Kolacja w hotelu. 
 

Nocleg: Chianciano Terme 

 

 

 

Dzień 8 | Pożegnanie z Toskanią i zwiedzanie Florencji.  
 

Po śniadaniu wyruszymy w kierunku Polski, a po drodze zatrzymamy się we Florencji.  

Na początek czeka nas spacer z polskojęzycznym miejscowym przewodnikiem. Potem będzie czas na 

samodzielne spacery po tym wspaniałym mieście, znajdzie się też czas na kawę i zjedzenie czegoś 

miejscowego. Przejazd na nocleg na pograniczu włosko-austriackim. 

 

 Dzień 9 | Powrót do Polski. 

 

Rano wyruszymy w kierunku Polski. Powrót do Torunia w godzinach wieczornych.  
 

 

Cena:  1870 PLN/os  
 

Cena skalkulowana przy min. 42 uczestnikach. 
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Cena obejmuje: 

1. Transport: przejazd na trasie Toruń – Włochy – Toruń oraz przejazdy na miejscu autokarem  

2. Zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelu 3*** w pokojach dwuosobowych (6 w Chianciano 

Terme, 2 noclegi tranzytowe) 

3. Wyżywienie: 8 x śniadanie (śniadanie wzmocnione, czyli oprócz tradycyjnej włoskiej kawy 

i rogalika będą również ser, wędlina, itp, 6 x obiadokolacja /bez kolacji 2 nocleg, przyjedziemy 

zbyt późno, oraz dzień kiedy wieczór spędzimy w Sienie) 

4. Opiekę przewodnika 

5. Ubezpieczenie: KL – 10 000 EUR, NNW – 15 000 PLN, bagaż – 1000 PLN 

6. Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  

7. Podatek VAT  

 

Cena nie obejmuje: 

• Kosztów uczestnictwa w programie (bilet wstępu do katedry w Sienie, zwiedzanie 

z przewodnikiem – Siena i Florencja, degustacja wina i oliwy, opłaty wjazdowe do miast – San 

Gimignano, Siena, Florencja) - ok. 80-90 EUR  

• Wyżywienia poza wymienionym /koszt kolacji w Sienie od 5-10 EUR pizza, ok 15-20 EUR 

dania restauracyjne, zakupy na piknik śr ok 5-7 EUR/. W sumie na dodatkowe wyżywienie 

sugerujemy kwotę ok 70-100 EUR, w zależności od potrzeb i możliwości; ale można też wydać 

mniej lub więcej. 

 

 


