
Według miejskiej legendy Krzywa Wieża w Pizie 
przyczyniła się do sformułowania zasady 
grawitacyjnej Galileusza. Dzięki odchyleniu 
wieży od pionu (co nastąpiło już w fazie budowy), 
Galileusz mógł zrzucać z niej różne przedmioty 
i obserwować ich proces ich swobodnego 
spadania. 

WŁOCHY

W PROGRAMIE:★ ★ ★ HOTEL wow :)

Hotele 3* położone w Pizie, w niewielkiej odle-
głości od ścisłego centrum miasta, w pobliżu 
przystanku komunikacji miejskiej oraz dworca 
kolejowego. Wszystkie hotele oferują zakwate-
rowanie w pokojach 2-osobowych (możliwość 
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania.

 ★ Plac Cudów w Pizie
 ★ Most Złotników
 ★ Florenckie Duomo
 ★ Ogrody Boboli 
 ★ Pietrasanta
 ★ Lukka i Viareggio

Terminy i ceny na www.matimpex.pl26

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot 
do Pizy. Transfer do hotelu i złożenie bagażu. Przejazd 
pociągiem do etruskiej Lukki. Zwiedzanie pięknej starówki 
zamkniętej murami miejskimi: otoczony pierścieniem 
zabytkowych budynków Piazza dell’ Anfiteatro, Katedra 
św. Marcina; kościół San Michele in Foro z charakterystycz-
nymi arkadami, spacer przez Plac Napoleona. 
W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania 
specjałów toskańskiej kuchni, np. pieczonego bez soli 
chleba, zupy orkiszowej oraz cantucci – twardych ciaste-
czek z migdałami. W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek 
(średnia cena lunchu/obiadokolacji w restauracji w Lucce/
Pizie to ok. 15 €).
Po południu powrót do hotelu i nocleg. Dla chętnych 
wieczorny spacer nad rzeką Arno. 
Uwaga! W zależności od godzin lotu zwiedzanie Lukki będzie
realizowane w pierwszym lub ostatnim dniu wycieczki!

DZIEŃ 2: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Florencji. 
W programie m.in.: 
• Katedra Santa Maria del Fiore z ogromną kopułą oraz 

pobliskie Baptysterium, do którego prowadzą pozłacane
Drzwi Raju

• Spacer po centrum miasta: otoczony pałacami Piazza 
Signoria, z nietypową fontanną Neptuna i pomnikiem 
Kosmy I, spacer ulicami starej Florencji do Mostu Złot-
ników, który jest jednym z niewielu zabudowanych mostów 
na świecie

• Mercato Nuovo z przynoszącym szczęście II Porcellino 
• Kościół Santa Croce, nazywany toskańskim Panteonem, 

ponieważ znajdują się tu nagrobki m.in. Michała Anioła, 
Machiavellego czy Galileusza

• Dla chętnych wizyta w przepięknych, wpisanych na listę 
UNESCO Ogrodach Boboli (ok. 10 €)

• W czasie zwiedzania będzie też możliwość spróbo-
wania dań charakterystycznych dla kuchni florenckiej, 

np. bistecca alla fiorentina czy trippa – niezwykle popu-
larnych we Florencji flaczków. 

W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena 
obiadokolacji w restauracji we Florencji to ok. 15-20 €). 
Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.

DZIEŃ 3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Pizy. 
Spacer po starówce i zwiedzanie kompleksu zabytków przy 
Placu Cudów: marmurowa Katedra; Baptysterium oraz 
czas wolny pod Krzywą Wieżą – ikoną miasta. Dla chęt-
nych – wejście na Krzywą Wieżę (30 €, wejścia na Wieżę 
są limitowane).
Następnie przejazd do Pietrasanty, nazywanej miastem
rzeźb, gdzie swoją pracownię miał m.in. Igor Mitoraj. Wizyta 
w Muzeum Szkiców, Kościół Misericordia, gdzie znajdują się 
freski Botero, wejście do Ratusza (jeśli będzie możliwość), 
spacer po urokliwym centrum. 
Jeśli czas pozwoli, krótka wizyta w nadmorskim Viareggio 
i czas na wypoczynek. 
W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek. Wieczorem 
powrót do hotelu i nocleg.

DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na
lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

CENA OD 1799 zł

City break TOSKANIA

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

• Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotni-
skowymi)

• Bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, 
istnieje możliwość dopłaty do dużej walizki)

• Transfer lotnisko – hotel – lotnisko 
• Zakwaterowanie w hotelu 3*
• Pokoje 2-osobowe z łazienkami
• Śniadania
• Opieka pilota
• Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, 

NNW, CHP i bagaż)

KOSZTY DODATKOWE: 

• 90-110 € – koszty realizacji programu (wstępy, 
przewodnicy, komunikacja miejska i podmiejska)

• 1,5 €/os./noc – podatek miejski
• Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne

PORTY WYLOTU GDN • KRK • SXF 

DNI
4 



TOSKANIA  TERMINY I CENY 

Wylot z GDAŃSKA 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-04-27 - 2018-04-30 4 FM - first minute 1899 zł 

2018-06-08 - 2018-06-11 4 FM - first minute 1799 zł 

2018-07-06 - 2018-07-09 4 FM - first minute 1799 zł 

2018-09-14 - 2018-09-17 4 FM - first minute 1799 zł 

2018-10-12 - 2018-10-15 4 FM - first minute 1799 zł 

Cenę FM first minute prosimy sprawdzić przed rezerwacją, czy jest nadal aktualna. 

Rezerwacje: B.P. TRAVELAND 
10-015 Olsztyn,    ul. Knosały 7/4,     Tel.:  89 539 01 01 

tra ve lan d @tra ve la n d. co m .p l  

www.traveland.com.pl 

mailto:traveland@traveland.com.pl



