TOSKANIA

Toskania to jeden z najczęściej wybieranych kierunków
wśród turystów. Każdy z nich może znaleźć tu coś dla siebie.
Wielbiciele przyrody mogą rozkoszować się niezwykłymi
krajobrazami, bo czy może być coś piękniejszego niż zielone
pagórki rozległych winnic, skąpane w świetle zachodzącego
słońca? Szczególnie jeśli taki obraz dopełni lampka
toskańskiego wina, uznawanego za jedno z najlepszych na
świecie.

Miłośnicy zabytków także będą mieli w czym wybierać.
Toskania kojarzona jest z charakterystyczną architekturą.
Wystarczy krótki spacer po miasteczkach, aby poczuć klimat
regionu - kamienne domy, romańskie kościoły z surowymi
wnętrzami, wąskie i strome uliczki, nad którymi suszy się pranie,
a to wszystko przyozdobione pięknie kwitnącymi i pachnącymi
kwiatami. Osoby lubiące plażowanie mogą wybierać w
nadmorskich kurortach. Na uwagę zasługuje plaża w Vadzie,
której biały piasek oblewany jest turkusową wodą Morza
Liguryjskiego. Mało kto wie, że Toskania posiada bogate złoże
wód termalnych. Ci, którzy chcieliby zażyć kąpieli w gorących
wodach, koniecznie musza udać się
w okolice miasta
Montecatini czy Lukki.

Dzień 1
Zbiórka na lotnisku w Warszawie o godzinie 19:40.Wylot z
Warszawy o godzinie 21:40. Przylot do Pizy o godzinie 23:55.
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.

Dzień 2
Śniadanie w hotelu. Wyjazd z hotelu na do Cinque Terre – pięciu
wiosek przepięknie położonych na urwistym klifie, do których
kiedyś prowadziła jedynie droga morska, wpisanych na listę
UNESCO. Magiczne Portovenere nazywane jest bramą do
Cinque Terre. Nawet najbardziej wymagających turystów
oczaruje Piazza Della Marina, tutejszy port jachtowy i stojące
przy nim kolorowe kamieniczki. Nad miasteczkiem, na klifie
góruje zabytkowy zamek. Można tu spacerować po nabrzeżu,
błądzić wśród wąskich miejskich uliczek, wypoczywać na
kameralnej plaży lub wybrać się na zapierający dech
w
piersiach
spacer
po
pobliskim
skalistym
wybrzeżu.
Riomaggiore, znanej z widokowych ścieżek spacerowych,
z
których najbardziej znana jest „Via del Amore” (Droga Miłości),
niestety w ostatnim czasie niedostępna dla turystów. Na
nadbrzeżu zachwycają kolorowe kilkupiętrowe kamieniczki,
niemal stykające się z wodą, a nad nimi górują położone
tarasowo winnice. Manarola z kameralnym portem rybackim i
skalistym wybrzeżem, pełnym małych, urokliwych zatoczek. W
trakcie zwiedzania czas wolny na lunch w lokalnej restauracji.
Na zakończenie przejazd pociągiem, malowniczą trasą z
wieloma tunelami wykutymi w skałach i malowniczymi
widokami na morze. Powrót do hotelu. Kolacja. Nocleg

Dzień 3
Śniadanie w hotelu. Przejazd do miasta Pucciniego, czyli Lukki,
która
posiada wszystkie cechy toskańskiego miasta:
renesansowe mury obronne, sielski spokój mieszkańców,
cudowną, dużą starówkę, wspaniałe restauracje, mnóstwo
zabytków i liczne typowo włoskie sklepiki z winem, pamiątkami
i dziełami sztuki.
Miejska starówka otoczona jest
czterokilometrowym
pierścieniem
zabytkowych
murów
obronnych. Całość dopełnia 6 bram wjazdowych i 11 dobrze
zachowanych baszt. Mury i baszty pochodzą z XVI w. Wewnątrz
murów skupia się turystyczne i kulturalne życie tego niespełna
100 tys. miasta. Spacer murami miejskimi
i zwiedzanie
historycznego centrum. Kościół San Michele in Foro - wspaniały
kościół zbudowany w VII w. w miejscu dawnego forum
rzymskiego, uznawany jest za najpiękniejszą świątynię Lukki.
Kościół San Frediano - pochodzący z XII w. kościół zachwyca
ułożoną na fasadzie kolorową mozaiką, która przedstawia
Wniebowstąpienie Chrystusa. W kościele przechowywane jest
ciało św. Zyty, która jest najsłynniejszą świętą z Lukki. Torre
Guingi - zbudowana w XV w. wieża na szczycie której
posadzono dwa dęby. Z wieży można podziwiać przepiękny
widok na panoramę Lukki i pobliskie wzgórza. Piazza
dell’Anfiteatro - najbardziej charakterystyczny plac miasta i
jedno z najbardziej znanych miejsc w Toskanii. Okrągły,
unikalny w skali światowej plac otaczają przepiękne,
toskańskie kamienice. Na placu rozstawione są restauracyjne
stoliki. handel jedwabiem. Także dzisiaj spora część
mieszkańców Lukki zajmuje się produkcją i sprzedażą
jedwabiu. Po zwiedzaniu lunch w lokalnej restauracji i czas
wolny. Nocleg.

D

Dzień 4
Śniadanie w hotelu. Wjazd na całodniowe zwiedzanie Florencji
– miasta Medyceuszy i stolicy Toskanii. Warto pamiętać, że
Florencja, to nie jest miasto z zabytkami. To miasto-zabytek, do
którego zjeżdżają się najwybitniejsi wielbiciele sztuki. Nigdzie
indziej nie sąsiaduje ze sobą tylu mistrzów renesansu.
Tu
przeprowadzali swoje eksperymenty Leonardo da Vinci
i
Galileusz, tu tworzyli najwięksi mistrzowie pędzla i dłuta: Giotto,
Cimabue, Botticelli i Michał Anioł. Tutaj narodził się
sympatyczny kłamczuch Pinokio. Michał Anioł mówił, że "Italia
to ogród Europy, Toskania - ogród Italii, Florencja - kwiat
Toskanii". W programie zwiedzania Piazzzale Michelangelo,
Bazylika di Santa Croce - znajdująca się na Piazza di Santa
Croce bazylika, została wzniesiona od końca XIII do połowy XV
wieku. Dziś to jedna z najważniejszych świątyń franciszkańskich
we Włoszech. Spoczywa tutaj m.in.: Michał Anioł, Galileusz,
Niccola Machiavelli czy Dante Alighieri. Pałac Bargello zbudowany w 1255 roku.. W 1859 roku
w
pomieszczeniach Palazzo del Bargello umieszczono zbiory
Muzeum Narodowego. Między innymi dzieła Michała Anioła,
Gianlorenzo Berniniego, Donatella, Ammanatiego, Baccio
Bandinellego i wielu innych artystów okresu renesansu. Piazza
della Signoria - plac, przy którym swoją siedzibę mają władze
miasta. Zbudowany pomiędzy XII, a XIV wiekiem. Na placu stoi
czterometrowy Dawid autorstwa Michała Anioła Tuż obok
w
bogato zdobionej fontannie znajduje się sylwetka Neptuna
rzeźba Bartolomeo Ammannatiego. Santa Maria del Fiore zabytkowa katedra z największą ceglaną kopułą na świecie.
Powstawała od 1296 do 1436 roku. Cudowną panoramę

miasta można oglądać ze szczytu kopuły lub mniej obleganej
dzwonnicy - Campanile di Giotto. Galeria degli Uffizi - wewnątrz
dzieła najwybitniejszych przedstawicieli renesansu: Botticelli,
Leonardo da Vinci, Tycjan, Rubens, Rembrandt, Caravaggio,
Goya. Czas wolny na lunch. Rejs rzeką Arno, który pozwoli nieco
inaczej spojrzeć na słynne zabytki, między innymi Ponte
Vecchio - jeden z najbardziej znanych mostów świata.
Początkowo na moście zlokalizowane były stragany drobnych
rzeźników i kowali, jednak książę Ferdynand zdecydował, aby
przekazać sklepiki złotnikom i jubilerom. Gigantyczna powódź
w 1966 roku sprawiła, że most został zalany, a mieszkańcy
Florencji poszukiwali “darmowych” pierścionków w wodzie.

Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.

Dzień 5
Śniadanie w hotelu. Przejazd w region Chianti – według wielu
uznawany jest za kwintesencję Włoch. To właśnie tutaj
znajdziemy to, co we Włoszech jest najlepsze. Delikatnie
pagórkowate tereny, porośnięte winnicami i gajami oliwnymi.
Wijące się, niezbyt zatłoczone drogi i znajdujące się na
wzgórzach pokaźne, zabytkowe posiadłości z kamienia,
o
tego świetne jedzenie i wyśmienite wina, z czego także słynie
region Chianti. Wizyta w San Giminiano Wąskie uliczki, dumnie
stojące historyczne kamienice, place pełne ludzi, najlepsze
trattorie i świetne lody, a wokół przepiękna sceneria
toskańskich wzgórz z winnicami, gdzie czas zatrzymał się
w
miejscu. Historyczne centrum miasta praktycznie w całości
otoczone jest kamiennymi murami. Wszystko co znajduje się za
murami miasta wpisane jest na listę światowego dziedzictwa
kulturowego UNESCO. Po przekroczeniu zabytkowej bramy
widzimy to, co we Włoszech jest najpiękniejsze. Jednolite
fasady historycznych kamienic zachwycają spójnością
kolorystyki i kamiennymi detalami.
Na szczególną uwagę
zasługują stylowe sklepiki z lokalnymi przysmakami i winem.
Poza winem można kupić pyszne toskańskie sery i olbrzymie
kawałki dojrzewających włoskich szynek wiszące na
sznurkach.
Przejazd do słynnych miejscowych winnic i degustacja wina.
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie i czas wolny na
wypoczynek. Kolacja i nocleg.

Dzień 6
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Sieny, która ma coś, co
wyróżnia ją na mapie Włoch - Piazza del Campo. Niezwykły,
ceglany plac w kształcie muszli, którego posadzka opada
w
dół w stronę budynku Palazzo Publico. Plac otaczają nieco
mroczne średniowieczne kamienice z ciemno rudej cegły. W
Sienie panuje
specyficzna - można by rzecz toskańska
atmosfera. Na Piazza del Campo do późnej nocy przesiaduje
tłum ludzi. Mieszkańcy i turyści leżą na ceglanej posadce,
odpoczywają, jedzą lody, czytają książki lub rozmawiają
z
przyjaciółmi. Wizyta na wspomnianym Piazza del Campo,
który otoczony jest gotyckimi kamienicami. Palazzo
Piccolomino zbudowany w XV w. pałac jest jednym
z
najpiękniejszych zabytków miasta. Bazylika San Domenico budowa znajdującego się na obrzeżach historycznego centrum
kościoła rozpoczęła się w XIII w. W kościele znajdują się relikwie
św. Katarzyny (jest ona jednocześnie patronką Sieny) oraz freski,
na których widać św. Katarzynę w stanie ekstazy. Ciekawostką
jest fakt, że ze Sieną związani są dwaj święci. W 1380 r. zmarła
św. Katarzyna i w tym samym roku narodził się św. Bernardyn.
Jego relikwie znajdują się
w kościele San Francesco po
przeciwnej stronie historycznego centrum. W trakcie zwiedzania
czas wolny na lunch. Około godziny 18:00 powrót do hotelu.
Kolacja.Nocleg.

Dzień 7
Śniadanie w hotelu. Wyjazd w region Val d’Orcia, który
rozciąga się na południe od Sieny u stóp wygasłego wulkanu
Monte Amiata. To stąd pochodzi większość słynnych widoków
będących wizytówką Toskanii. Wizyta w mieście Pienza typowo średniowiecznym, idealnym, toskańskim mieście.
Pienza to w gruncie rzeczy mała starówka kryjąca się
w
zwartej zabudowie. Nowa część miasta jest wyraźnie
oddzielona od strefy zabytkowej, która w 1996 r. została
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przez środek
historycznego centrum biegnie w zasadzie jedna główna ulica
– zamknięta dla ruchu samochodowego - Corso Rossellino.
Gdzieniegdzie odchodzą od niej wąskie, boczne uliczki. To
właśnie tutaj spacerują turyści i mieszkańcy. Wzdłuż ulicy
znajdują się liczne bary, restauracje i sklepy z lokalnymi. Przy
Corso Rossellino znajdują się też najważniejsze zabytki miasta i
główny plac – Piazza Pio II. To właśnie przy głównym placu
znajdDuje się XV-wieczna katedra, Palazzo Piccolomini i
Palazzo Borgia, w którym aktualnie mieści się muzeum. Warto
wspomnieć, że finałowa scena z Gladaitora, gdy ranny
Maximus umierając w rzymskim Koloseum „duchem” przenosi
się w rodzinne strony na pole dojrzałego zboża i podąża
w
kierunku domu oraz czekających na polnej drodze żony
i
syna, to ujęcie nakręcono u podnóża Pienzy, a dokładnie
pomiędzy miasteczkiem, a gospodarstwem agroturystycznym
Terrapille. W trakcie zwiedzania czas wolny na lunch. Przejazd
do Fattoria Pianporcino – degustacja wina i wyprodukowanych
na miejscu serów.
Powrót do hotelu około godziny 18:00.
Kolacja pożegnalna. Nocleg.

Dzień 8
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd i zwiedzanie miasta,
które jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Włoch
na świecie. Zwiedzanie Placu Campo dei Miracoli, gdzie
znajduje się słynna Krzywa Wieża, czyli krzywa dzwonnica. Jej
budowa rozpoczęła się w 1173 roku. Nie była budowana
równolegle z katedrą, ale widać harmonię stylów i kolorów
pomiędzy budowlami. Dopiero w 1350 roku na wieży osadzono
dzwony. 56-metrowa wieża została wybudowana na grząskim
gruncie, co spowodowało powolne przechylanie się budowli.
Wieża przechylała się o około milimetr w ciągu roku. W 1990
roku odchylenie górnej części wynosiło już 5 metrów. Wówczas
włoscy inżynierowie zaczęli ratować wieżę, powstrzymując jej
przechylanie, a z czasem proces odchylania udało się
odwrócić i dziś wieża przechylona jest
o 3,99 metra. Późny
lunch. Czas wolny . Transfer na lotnisko.
Wylot z Pizy o godzinie 19:00. Przylot do Warszawy o godz. 21:15.

.

Hotel Villa ****
Hotel mieści się w zabytkowej willi usytuowanej na terenie bujnego ogrodu. Goście mogą zrelaksować się na tarasie
słonecznym lub w odkrytym basenie z hydromasażem. Mogą również delektować się posiłkiem na zadaszonym patio na
świeżym powietrzu lub wypić drinka na tarasie. . Każdy pokój urządzony został w innym stylu i kolorystyce. W hotelowej
restauracji serwowane są typowe dania kuchni toskańskiej.

VILLA ****
Ta XIX-wieczna posiadłość wiejska położona jest w miejscowości Lastra a Signa w Toskanii, niedaleko Florencji. Otoczona
jest wzgórzami, gajami oliwnymi i średniowiecznymi wioskami. Villa leży jest nad jeziorem Rimaggio ma przepiękny ogród
i dwa baseny. Pokoje, w których tradycja spotyka się z nowoczesnością zdobią oryginalne elementy wystroju, takie jak
podłogi wyłożone terakotą i drewniane belki stropowe., Obiekt znajduje się naprzeciwko działającego gospodarstwa.
Personel chętnie organizuje dla Gości wycieczki do toskańskich miast i lokalnych winiarni, a także inne atrakcje.

HOTEL ****
Urokliwy XVII-wieczny pałac w sercu Toskanii to gwarancja niezapomnianych wakacji. Kompleks XVII-wiecznych
budynków wyremontowano tak, żeby zachować to, co w nich najpiękniejsze i jednocześnie zapewnić najwyższy komfort
wypoczynku. Spragnieni turystycznych wrażeń goście mogą wybrać się do pobliskiej Sieny lub do Florencji. Warto też
odwiedzić jedną z pobliskich winnic - wszak region słynie z wina chianti.

DLACZEGO BIURO PODRÓŻY RAPALA ?
•

Jesteśmy pasjonatami świata z ponad 25 -letnim doświadczeniem w branży

•

Mamy główną siedzibę w Świdnicy, a obszarem naszych działań jest cały świat

•

Wyróżnia nas zróżnicowana oferta oraz dbałość o szczegóły

•

Mamy obsługę na najwyższym poziomie

•

Posiadamy wykwalifikowaną i szkoloną kadrę

•

Podróże są naszą pasją

•

W 2016 roku zostaliśmy wyróżnieni jako najlepsze Biuro Podróży w Polsce

•

W 2018 roku nagrodzono nas Świdnickimi Gryfami oraz nagrodą Wybitna Osobowość Roku

Kontakt:
ul. Pułaskiego 8, 58-100 Świdnica
mail: biuro@biurorapala.pl
phone: 74 856 90 44, 74 852 21 75
mobile:
www.podrozerapala.com.pl

