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Koloryt Toskanii 

Wzgórza pokryte winnicami, smukłe cyprysy rosnące pomiędzy polami, gaje oliwne i urzekające 

średniowieczne miasteczka na wzniesieniach, słynne zabytki Sieny, Asyżu i San Gimignano – z tym 

kojarzą się Umbria i Toskania. To kraina, w której urodzili się i tworzyli: Leonardo da Vinci, Dante 

Alighieri, Michelangelo Buonarroti i Cimabue Giotto, św. Franciszek oraz inni słynni artyści i święci. 

Podczas naszego wyjazdu nie będziemy koncentrować się tylko na miejscach najbardziej znanych, chociaż 

oczywiście tam również zajrzymy. Postaramy się podczas naszych wędrówek zajrzeć też do małych 

miasteczkach i wsi, które są równie interesujące. Zobaczymy San Gimignano, gdzie w średniowieczu 

każda z rodzin chciała mieć swoją wieżę obronną obok domu, tym sposobem dodając sobie splendoru 

i chwały, a nam pozostawiając wspaniałą pamiątkę w postaci zachowanych wież. Zajedziemy do Pienzy, 

miasta nazwanego na cześć papieża Pisa II, który zapragnął tu stworzyć "miasto idealne" i do wielu innych 

wspaniałych miejsc. 

 

Wino i oliwa 

Wino i oliwa to symbole Toskanii; to również jej smaki. Toskańczycy uważają, że słynna oliwa z Ligurii 

jest zbyt chuda, ta z Pulii wydaje się im zbyt gęsta i ciężka, za to najlepsza i najbardziej ceniona jest 

lokalna: lekka, złocista i aromatyczna z okolic Lukki oraz z okolic Sieny, która gdy jest świeża 
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ma zielonkawą barwę i lekko pieprzowy smak. Vino Nobile z okolic Montepulciano, Brunello Montalcino 

czy słynne chianti. Warto poznać miejsca gdzie rośnie i dojrzewa ten "idealny model" toskańskiego 

krajobrazu - wzgórz i dolin o soczystej zieleni - rozsławionego przez malarzy renesansu.  

 

Toskania na piechotę 

Znaczną część naszego pobytu w Toskanii wypełnią piesze wędrówki. Będziemy pokonywać 

kilkugodzinne trasy, pośród pól lasów, winnic i gajów oliwnych, z odpoczynkiem w plenerze; będziemy 

urządzać sobie pikniki; wino, ser, kilka innych lokalnych smakołyków w pięknym otoczeniu; czegóż 

chcieć więcej!. Do tego chwila relaksu przy filiżance cappuccino lub kieliszku chianti w którymś 

z miasteczek. Wędrując możemy zatrzymać się tam, gdzie coś nam się szczególnie spodoba, nasycić się 

widokami otaczających nas krajobrazów i przyjrzeć się szczegółom.  

 

Ramowy program wyjazdu 

 

Dzień 1 | 28 kwietnia 2017 

Wyjazd w godzinach popołudniowych z Częstochowy przez Katowice, Bielsko i dalej wg. programu, 

przejazd nocny. 

 

Dzień 2 | 29 kwietnia 2017 

Przyjazd do Padwy i zwiedzanie m.in.: Bazyliki św. Antoniego, Plac Prato Della Valle i słynny 

uniwersytet, przejazd na nocleg. Kolacja w hotelu. 

 

 

 

Dzień 3 | 30 kwietnia 2017 

Przedpołudnie spędzimy w położonym na wzgórzu Montepulciano. Krętymi uliczkami będziemy się 

wspinać na główny plac miasta, Piazza Grande. Tutejsze budynki, wzniesione setki lat temu, dziś mieszczą 

butiki, kawiarnie i warsztaty rękodzieła. A także piwniczki. Montepulciano jest bowiem miastem wina. 

Z uprawianej na zboczach okolicznych wzgórz winorośli powstaje słynne Vino Nobile. Wczesnym 

popołudniem rozpoczniemy spacer w kierunku miasteczka Pienza. Po drodze zatrzymamy się jeszcze przy 
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kościółku San Biaggio, którego miodowobiałe mury błyszczą wśród otaczającej zieleni. Potem zagubimy 

się na dobre pośród winnic i pól. Będziemy spacerować przez wpisaną na listę UNESCO dolinę rzeki Orcii. 

Człowiek i przyroda wspólnie kształtowali tutejsze pejzaże, a wysadzane cyprysami kręte dróżki oraz 

łagodnie falujące, zielone pagórki zostają w pamięci na długo.  

Po południu dotrzemy do Pienzy. Urodzony tu papież Pius II w XV wieku zmienił ją z małej, niepozornej 

wioski w klejnot renesansowej architektury. W miasteczku powita nas aromat sera pecorino. Miejscowi 

twierdzą, że owcze mleko, z którego jest on wyrabiany, nie ma sobie równych, a to ze względu na rosnące 

na okolicznych łąkach zioła. Kolacja w hotelu. 

 

Dzień 4 | 1 maj 2017 

Krótki wypad do sąsiadującej z Toskanią zielonej Umbrii. Odwiedzimy miasto świętych Franciszka 

i Klary. Przejdziemy śladami Biedaczyny z Asyżu: odwiedzimy renesansową Bazylikę Matki Boskiej 

Anielskiej, a także położoną na wzgórzu Bazylikę św. Franciszka. Tu pochowany został święty, a wielcy 

mistrzowie, tacy jak Cimabue i Giotto, udekorowali świątynię freskami. Na koniec wybierzemy się 

na krótki spacer do przesiąkniętego franciszkańskim duchem kościółka San Damiano. 

Wieczór spędzimy w Arezzo. Zagłębiając się w uliczki miasta, będziemy mogli odnaleźć miejsca, 

w których kręcono sceny słynnego filmu „Życie jest piękne”. Kto wie, może szukając restauracji 

serwującej toskańskie specjały, spotkamy na ulicach duchy związanych z Arezzo mistrzów: malarza Piera 

della Franceski, poety Petrarki albo architekta Vasariego? 
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Dzień 5 | 2 maj 2017 

Zobaczymy słynny rejon Crete Senesi, gdzie nasycimy zmysły esencją Toskanii. W czasie spaceru 

towarzyszył nam będzie zapach roślinności, omiatający łagodne pagórki wiatr oraz widok samotnych 

posiadłości, których dzieje giną w odległej przeszłości. Popołudnie i wieczór spędzimy w jednym 

z najbardziej charakterystycznych toskańskich miasteczek – San Gimignano. W tym miejscu, zwanym 

Średniowiecznym Manhattanem, czas zatrzymał się kilka wieków temu. Miasto zawdzięcza swój 

przydomek wieżom, wznoszonym przez bogate rodziny kupieckie. Malowniczą panoramę San Gimignano 

będziemy mogli podziwiać podczas spaceru dookoła miasteczka. Nasza trasa poprowadzi pośród pagórków 

pokrytych lasami i winnicami. Z tutejszych winogron wytwarza się doskonałe białe wino Vernaccia, 

którego łyk pozwoli jeszcze lepiej wczuć się w pogodny klimat San Gimignano. 

 

Dzień 6 | 3 maj 2017 

Czas do południa spędzimy w Sienie, która zachowuje niepowtarzalny średniowieczny charakter. 

Wsłuchamy się w rytm miasta, obserwując życie jednego z najwspanialszych włoskich placów – Il Campo. 

To tutaj od setek lat odbywa się słynny wyścig konny – il Palio. Chętni będą mogli spojrzeć na plac 

ze szczytu wieży ratusza, jednej z najwyższych średniowiecznych wież Italii. Siena to miasto o ogromnych 

ambicjach, odwieczny rywal Florencji. Wspólnie przespacerujemy się do symbolu wielkich aspiracji 

miasta – bogato zdobionej katedry. Na koniec będzie można pobłądzić po wąskich zaułkach oraz wstąpić 

do jednej z restauracji serwujących tradycyjne dania toskańskiej kuchni. Po południu wyjazd w kierunku 

Polski  
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Dzień 7 | 4 maj 2017 

Powrót wcześnie rano do Katowic i potem do Częstochowy 

 

Cena: 990 PLN/osobę 

Cena przy grupie min. 46 osób 

 

Cena zawiera: 

 Transport: autokar  

 Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach 3***/4****, pokoje 2 osobowe 

 Wyżywienie: 4 śniadania, 3 kolacje* 

 Opiekę przewodnika/pilota podczas wyjazdu oraz przewodników lokalnych w Sienie i Asyżu. 

 Ubezpieczenie: KL, NW, BP 

 Podatek VAT 

 

Cena nie zawiera: 

 Pozostałych kosztów wyżywienia, poza w/w 

 Koszt uczestnictwa w programie – płatne obowiązkowo na miejscu (bilety wstępu, *3 kolacje, 

degustacja, opłaty wjazdowe, lokalni przewodnicy, zwyczajowe napiwki) - ok. 100 EUR/os. 

 


