
 

Pielgrzymka Toskania  

 

Termin: 24.09 - 02.10.2022 
Cena:  1950 zł  + 300 Euro. Cena skalkulowana przy grupie min 40 os 

 
1 dzień  24.09.2022 
00:00 Wyjazd z Radomia. Przejazd na obiadokolacje i nocleg w okolicy Bolonii. Ok 1400 km 

 

2 dzień  

Śniadanie. Przejazd do Florencji i całodzienne zwiedzanie miasta pełnego renesansowych arcydzieł ( kościół 

Santa Croce, Piazza del Duomo, baptysterium, katedra Santa Maria del Fiore, Wieża Giotta, Piazza della 

Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, Galeria Uffizzi). Czas wolny.  

Przejazd na obiadokolacje i nocleg do Montecatini Terme  ok 70 km 

 

3 dzień  

Śniadanie. Przejazd do miejscowości Carrara. Miasto słynie z wydobycia i obróbki pięknego marmuru – 

surowca, który stanowił materiał dla rzeźb Michała Anioła. W samym miasteczku można zobaczyć: XIII 

wieczną katedrę zbudowana z miejscowego marmuru, której fasada zdobi piękna rozeta. Trzynawowe 

wnętrze  katedry zdobią freski oraz ambona do której prowadzą schody wykute z jednego bloku marmuru. 

Spacer najstarszą ulica via Santa Maria do Palazzo Cybo Malaspina (siedziba Akademii Sztuk Pięknych) na 

dziedzińcu której znajduje się wiele marmurowych rzeźb. Wizyta w jednym z okolicznych kamieniołomów. 

Przejazd do Lukki miasta otoczonego pełnym pierścieniem murów, z licznymi kościołami, piękną katedrą i 

malowniczymi uliczkami.  Powrót na obiadokolacje i nocleg. Ok 180 km 

 

4 dzień  

Śniadanie. Przejazd do Pizy. W programie zwiedzania Pola Cudów, które tworzą cztery średniowieczne 

budowle: cmentarz, katedra, baptysterium oraz słynna wieża. Wszystkie razem zostały wpisane na listę 

UNESCO w roku 1987.  W dalszej kolejności zobaczymy: Piazza dei Cavalieri, kościół Santo Stefano, Pallazo 

dei Cavalieri, Pallazzo dell’Orologio, kościół Santa Maria della Spina. Czas wolny. 

Przejazd do Voltery - centrum artystycznej obróbki alabastru, z zabytkami z czasów etruskich i rzymskich. 

Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Piombino.   Ok. 200 km 

 

5 dzień  

Śniadanie, całodzienna wycieczka na Elbę. Powrót na obiadokolacje i nocleg 

 

6 dzień  

Śniadanie. Przejazd do Massa Martima z niezwykłą katedrą i tajemniczymi ruinami opactwa San Galgano. 

Przejazd do Sienny. Miasto opisywane w wielu przewodnikach jako najbardziej nietypowe i najpiękniejsze w 

Toskanii. Sienna kryjąca w swoich murach wiele cennych zabytków architektury, rzeźby i malarstwa została 

wpisana w 1995 roku na Listę Unesco. Spacer uliczkami miasta z przewodnikiem. Czas wolny.  

Przejazd na obiadokolacje i nocleg.Ok 150 km 

 

7 dzień 

Śniadanie. Przejazd z krótkimi postojami w małych miasteczkach, przez słynny na cały świat region 

produkcji wina Chianti oraz po dolinie Val d’Orcia gdzie zobaczymy przepiękne toskańskie krajobrazy 

zdominowane przez rozległe pola poprzecinane winnicami, uprawami oliwek i słoneczników oraz rzędami 

cyprysów, wraz z niesamowitą barwą spalonej od słońca ziemi. Cały ten krajobraz został wpisany w 2004 

roku na listę UNESCO.  

Degustacje win i serów południowej Toskanii ( dodatkowo płatne). 

Przejazd na obiadokolacje i nocleg.   Ok 160 km 

 

8 dzień 

Śniadanie. Przejazd do niewielkiej ale uroczej Cortony. Miasta położonego na wysokim wzgórzu skąd 

rozpościera się wspaniały widok na dolinę Val di Chiana oraz leżące w oddali jezioro Trasimeno.  

Przejazd do Arezzo. To malownicze miasto położone wśród toskańskich wzgórz, które nie jest jeszcze tak 

zdominowane przez turystów jak niektóre z bardziej popularnych miejsc w Toskanii. W trakcie pobytu 

zobaczymy: Basilica di San Francesco z cyklem fresków Pierra della Francesca, kościół Santa Maria della 

Pieve z charakterystyczną dzwonnicą o dużej liczbie okien, główny plac Arezzo – Piazza Grande – piękny 

rozległy plac wyraźnie pochylony i otoczony szeregiem budowli z różnych epok.  

Przejazd na obiadokolacje i nocleg.Ok 260 km.  ( do Bolonii) 

 

9 dzień 

 

Śniadanie. Przejazd do Polski.  Przyjazd w godzinach nocnych.  Ok 1400 km 

 

 



 

 

Cena zawiera: 

 Przejazd luksusowym  autokarem  

 8 noclegów, 8 śniadań i 8 obiadokolacji  

 opiekę pilota i księdza ( codzienna Msza św.) 

 system  tourguide, Ubezpieczenie NNW i KL do 10000 EUR ,  Opłaty na TFG i TFP, 

 

 

Cena nie zawiera: 
        

 Napoi do obiadokolacji, 

 Opłat drogowych, parkingów, rejs na wyspę Elba, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz lokalnych       

  przewodników ok 200 Euro  (podlega rozliczeniu w trakcie wycieczki) 

 dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych  35 zł/os, 

 ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki – można zakupić w trakcie zapisu na wycieczkę 95 zł lub       
190 zł w przypadku chorób przewlekłych. 

 Dopłata do pokoju SNGL 200 EUR/os  

 

W przypadku znacznego wzrostu ceny paliwa oraz kursu EUR organizator zastrzega sobie 

prawo do zmiany cen. 

 

 

 Zapisy: 

Ks. Wiesław Lenartowicz tel.602 442 443 ul.Wernera 57 
lub email: lenartowiczw @ wp.pl 

Parafia M.B.Czestochowskiej ul.Warneńska 10 Radom 
Konto Parafii: 13124032591111000029903779 

 

Zaliczka min.1000 PLN przy zapisie. 

 

 

 

Dane  przy zapisie: 
 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Pesel:…………………………………. Data i miejsce urodz.:……………………………………………………….. 
 

Tel………………………………………  adres email:………………………………………………………………………. 
 

Seria i numer paszportu lub dowodu os.:………………………………………………………………………. 
 

Data ważności:……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Osoba do pary w pokoju:……………………………………………………………………………………………….. 
 

Ubezp.od chorób przewlekłych : Tak/Nie 


