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Toskania  
09 – 16 września 2015 

 
Toskania – wspaniała włoska prowincja, łącząca w sobie czar niezliczonych zabytków, zapierających dech w piersiach widoków, 
dziesiątków urokliwych wysepek i jednej, nieco krzywej, wieży. Każdy turysta, bez względu na preferencje, znajdzie tu coś dla siebie 
– góry, morze, zabytkowe miasta, unikalne rezerwaty, wspaniałą włoską kuchnię, ciepły klimat i to unikalne „coś”, co sprawia, że 
pobyt w Toskanii zapada w pamięć na wiele, wiele lat. 
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Dzień 1 09.09.2015 (środa) 

Warszawa – Piza – Palazzo Bandino 
 

Sugerowany przelot z lotniska Warszawa Modlin do Pizy linią Ryanair. 
 
09 września 2015     Warszawa-Modlin - Piza     13:00 – 15:20 
 
Po przylocie powitanie na lotnisku i transfer do Hotelu Palazzo Bandino http://www.palazzobandino.com/ położonego w 
otoczeniu sielskich krajobrazów słonecznej Toskanii, ok. 200km od lotniska w Pizie, nieopadal miejscowości Chianciano Terme, w 
prowincji Siena. 
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Hotel Palazzo Bandino, którego właścicielem od sześciu pokoleń jest rodzina Valeriani, oferuje kameralne zakwaterowanie w 13 
pokojach urządzonych w lokalnym rustykalnym stylu. Pokoje 2-osobowe są klimatyzowane, posiadają łazienkę z prysznicem oraz 
TV.  
 
Do dyspozycji gości:  
 

- tradycyjna restauracja serwująca dania kuchni lokalnej (kolacje płatne dodatkowo 25 EUR/osobę z napojami) 

- basen odkryty znajdujący się na terenie obiektu 

- korzystanie ze spa (jacuzzi z panoramicznym widokiem na malowniczą okolicę, sauna, sauna parowa) – 2 x 2 godz. dziennie 

- bezpłatne Wi-Fi w pomieszczeniach ogólnodostępnych 

- sprzęt do grillowania  
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Dzień 2 - 7 10 – 15 września 2015 

Palazzo Bandino 

 

Zajęcia dostępne dla gości (wliczone w cenę) – organizacja zajęć w czasie pobytu, ich kolejność etc. do ustalenia na miejscu: 

- lekcja gotowania typowych potraw toskańskich (w j. angielskim) z wliczoną toskańską kolacją  

- zwiedzanie winnicy oraz degustacja win produkowanych przez właścicieli (wino Chianti) 

- degustacja lokalnych produktów z wyrobów własnych właścicieli 

- zapoznanie się z procesem produkcyjnym kosmetyków wytwarzanych przez właścicieli (np. kremy do twarzy, olejki do kąpieli etc.) 

- zapoznanie się z procesem tłoczenia oliwy z oliwek (Tuscan Frantoio) oraz degustacja oliwy, nieopadal hotelu 

- wizyta w Muzeum Etrusków w pobliskim Chianciano Terme (bezpłatny shuttle bus) 
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Sugerowane miejsca godne odwiedzenia w najbliższej okolicy: 
 
- Kompleks basenów termalnych „Terme Di Chianciano”  w oddalonym o 5 km Chianciano 
 (bezpłatny shuttle bus z hotelu, bilet wstępu na termy: 20 EUR/cały dzień/osobę dorosłą, 11 EUR/4 godziny/osobę dorosłą) 
 

- Plażowanie nad jeziorem Trazymeńskim (Lago Trasimeno) ok. 25km od hotelu – półdniowy wypoczynek. Transfer shuttle busem z 
i do hotelu 15 EUR/osobę 
 

Jezioro Trazymeńskie (Umbria) – największe jezioro na Półwyspie Apenińskim i czwarte co do wielkości w całych Włoszech, wokół którego, ze 
względu na unikatową faunę i florę, ustanowiony został park krajobrazowy Parco del Lago Trasimeno, Nad jeziorem rozwinęło się rybołówstwo, 
ale jest to także region turystyczny, dla turystów, którzy pragną uciec od wielkomiejskiego zgiełku Rzymu czy Mediolanu, czy zatłoczonych plaż 
nad Adriatykiem czy na Lazurowym Wybrzeżu. 
 

- wizyta w miasteczku Chianciano (ok. 5 km) – spacer po starym mieście i włoskie espresso w lokalnej knajpce (we własnym 
zakresie), bezpłatny shuttle bus z hotelu 
 

- wizyta w średniowiecznym Montepulciano (ok. 17 km) 
 

- wizyta w malownicznym mieście Pienza, którego historyczne centrum zostało wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO  
(ok. 25 km) 
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Główne zabytkowe miasta Toskanii i  Umbrii godne odwiedzenia podczas pobytu: 
 
- Florencja  
- Piza  
- Siena, Pienza + Montepulciano 
- Asyż 
 
Cena za wycieczkę całodniową zorganizowaną dla grupki ok. 20-osobowej od godz. 08:00 do 19:00 ok. 270 EUR/osobę 
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Dzień 8      16.09.2015 (środa) 

Powrót do Polski 

 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu.  
O ustalonej godzinie transfer na lotnisko w Pizie. 
 
Przelot z Pizy na lotnisko Warszawa Modlin linią Ryanair. 
 
16.09.2015   Piza – Warszawa-Modlin    10:20 -12:35 
 

Koszt wyjazdu 

 
 

Koszt pobytu: 
 

690 EUR/osobę/BB – śniadania 
 

Koszt przelotu linią Ryanair (cena ważna w dn. 02.07.2015) 
 

ok. 550zł/osobę  
(wliczony bagaż nadawany 15 kg w 2 strony) 
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Cena obejmuje: 
- zakwaterowanie 7 noclegów w pokojach 2-osobowych 
- transfer minivanem lotnisko Piza – hotel Palazzo Bandino – lotnisko Piza 
- wyżywienie: śniadania + jedna kolacja toskańska 
- zajęcia organizowane przez Palazzo Bandino (zgodnie z ofertą) 
- korzystanie z infrastruktury hotelowej 
- ubezpieczenie AXA (NW, KL, bagaż) 
- opiekę anglojęzycznego kontrahenta 
 
Cena nie obejmuje: 
- biletów lotniczych (orientacyjna cena za przelot podana w ofercie, rezerwacja biletów lotniczych we własnym zakresie) 
- dodatkowych posiłków (25 EUR/osobę z napojami) 
- wycieczek 
- biletów wstępu np. do kompleksu basenów termalnych 
- wydatków osobistych 
- napiwków 
- innych nie wymienionych 
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