TOSKANIA termin 19 - 26.04. 2018, cena 2199 zł + 110 € - autokar
Program
Dzień 1:
Przejazd do Toskanii z Olsztyna pięknego. Najpierw przez Polskę, potem Czechy Nocleg w
Austrii, kolacja oczywiście też. Następnego dnia wyruszamy już do Toskanii
najwłaściwszej. Zaczynamy żyć toskańskim rytmem, Lenimy się lekko, niespiesznie
podziwiamy krajobrazy, pijemy wspaniałe wina i próbujemy przysmaków lokalnej kuchni.
Toskania jest urocza, Toskania jest sielska, Toskania oczarowuje, łatwo się w niej
zakochać od pierwszego wejrzenia… Nocleg w Toskanii, kolacja toskańska, sny
toskańskie, śniadanie też.
DZIEŃ 2:
Nie ma wytłumaczenia dla Florencji nie zobaczenia – więc od niej zaczniemy. Florencja
jest stolicą regionu Toskania i prowincji Florencja. Otoczona wzgórzami, leży nad rzeką
Arno, historyczne centrum położone jest na prawym brzegu. Florencja była ważnym
miejscem w historii regionu, Włoch, a również i świata. Szczególnie nie do przecenienia
jest jej znaczenie w sferze nauki i sztuki w okresie Renesansu. Ruszamy na zwiedzanie…
Dla pasjonatów kolarstwa możemy opcjonalnie zaproponować przygodę rowerową….
Wsiadamy na rowery i śmigamy po florenckich wzgórzach podziwiając wspaniałe widoki
na miasto. Po zwiedzeniu Florencji jedziemy na nocleg do uroczej miejscowości
Montecantini.
DZIEŃ 3:
Ten dzień minie nam pod hasłem – Chianti! Śniadanie, przejazd do regionu Chianti,
wycieczka po Chianti Trasa: Radda in Chianti, Gaiole, Castellina, degustacja wina Chianti
i wizyta w gospodarstwie i winnicy. Chianti to najważniejszy okręg winiarski Toskanii,
którego azwą określamy też powstające tu wina. Historyczne Chianti rozciąga się na
malowniczych toskańskich wzgórzach pomiędzy Florencją a Sieną. Wino Chianti robione
jest przede wszystkim ze szczepu sangiovese. Tradycją jest jednak dodawanie innych
szczepów dla jego zmiękczenia (sangiovese ma wysoką kwasowość) szczegółowe zasady
kilkakrotnie zmieniano, od 1996 roku można dodać do 20% innych szczepów, zarówno
tradycyjnych toskańskich (m.in. acnaiolo, ciliegiolo czy malvasia nera), jak i
międzynarodowych (głównie cabernet sauvignon i merlot); możliwe jest także chianti
złożone z 100% sangiovese. Podobnie jak w innych regionach winiarskich (np. w Rioja w
Hiszpanii), możemy w Chianti wyróżnić szkołę tradycyjną i nowoczesną
(modernistyczną). Ta pierwsza zakłada użycie do starzenia dużych, starych beczek (botti
– pojemność od kilku do kilkunastu tys. litrów), a tak uzyskane wina są zwykle jasnej
barwy, mają wysoki kwas i wyraźny garbnik. Szkoła modernistyczna chętnie używa
nowych beczek – słynnych barriques o pojemności 225 litrów, wina są ciemniejsze,
bardziej skoncentrowane i owocowe, często zawierają domieszkę szczepów
międzynarodowych. Coraz częściej jednak te nurty się przenikają i łączą. Wina powstałe
na bazie szczepu sangiovese, są świetnym, uniwersalnym kompanem stołu. Pasować
będą do wielu dań kuchni włoskiej, zwłaszcza do mięs czy mięsnych sosów (np. ragù alla
bolognese czy wieprzowiny). Świetnie się sprawdzą także do naszej tradycyjnej polskiej
kuchni: schabu, pieczeni, kiełbas, pasztetów, a nawet dziczyzny. Symbol wina Chianti Gallo nero, przeszedł w ostatnich latach ewolucję, by „wyglądać dumniej”. No dobra, po
tych wszystkich ekscesach wracamy na nocleg do Montecantini.
DZIEŃ 4
Śniadanie z widokiem na wspaniałe toskańskie krajobrazy, wyjazd z hotelu do San
Gimignano – bardzo charakterystycznego, starego, średniowiecznego miasta otoczonego
murami. Położone jest ono na wzgórzu wysokim na 334 m, górując ponad doliną Elsy
(Val d’Elsa). Jego specyfika wynika z mnogości wysokich, starych wież, widocznych z
dużej odległości od miasta. Historyczne centrum znajduje się na liście Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Tego dnia wpadniemy jeszcze do Sieny, bo jakże to by było – być
w Toskanii i nie posłuchać o Palio…. Siena najbardziej znana jest ze swego głównego
placu, na którym 2 razy w roku odbywają się słynne konne wyścigi Palio oraz ze swej

pięknej katedry. Centralny plac Piazza del Campo ma dość specyficzny kształt muszli,
jest półkolisty i opada skośnie w dół od strony domów okalających plac do pałacu Palazzo
Publico, w którym znajdują się władze miasta. Podobno oddaje to kształt płaszcza Panny
Marii, która się opiekuje Sieną. Powierzchnia placu wyłożona jest cegłami. Chodząc po
nim ma się dziwne wrażenie pochyłości... Całość tworzy bardzo ciekawy efekt.
DZIEŃ 5
Po śniadaniu pojedziemy do Pienza – zwanej perłą renesansu, w prócz tego miasteczka
słynącego z toskańskiego – doskonałego sera. Kolejny przystanek czeka nas w
Montepulciano – tam gdzie powstaje słynne wino – Brunello. Brunello pijemy i dalej
jedziemy. Kończymy dzień Cortoną, będącą kwintesencją Toskanii. Na nocleg zmierzamy
do Chianciano. Jemy kolację, idziemy na imprezę, a potem pilnie spać…
DZIEŃ 6
Dziś nietoskańsko, na koniec. Zahaczamy o Umbrię i Marche, jezioro Tarsimeno – bardzo
ciekawy przykład jeziora tektonicznego i Perugię - 160-tysieczne miasto, które jest
stolicą Umbrii. Nazwa regionu wywodzi się od starożytnego plemienia Umbrów wypartych
przez Etrusków. Perugia położona jest między Jeziorem Trazymeńskim a Tybrem. Na
pożegnanie zostały nam jaskinie Frassasi, jeden z największych i najsławniejszych
kompleksów we Włoszech. Znajdują się one w głębokim wąwozie Frasassi i, podobnie jak
sam wąwóz, zostały wydrążone przez rzekę Sentino. Można obejrzeć budzącą respekt
Grotę Wielkiego Wiatru (Grotta Grande del Vento) - największą salę jaskiniową w Europie
- tak ogromną, że swobodnie zmieści się mediolańska katedra, oraz różne stalagmity i
stalaktyty o ekstrawagancko wymyślnych kształtach.
DZIEŃ 7/8
No i odwrót….. oczywiście po drodze pośpimy. Bo jednym ciągiem jadąc byśmy Państwa
zamęczyli… z kieszeniami pełnymi sera i odłamków marmuru wracamy do domu.
W CENIE WYJAZDU:
Przejazd – Olsztyn – Włochy – Olsztyn
2 NOCLEGI tranzytowe i 5 noclegów w Toskanii - pokoje 2-osobowe ze śniadaniem
hotele 4**** w Toskanii, na tranzycie 3***,
WYŻYWIENIE - 2 posiłki - śniadania i obiadokolacje,
OPIEKA polskojęzycznego Pilota-Przewodnika, przewodnicy na miejscu
NIESPODZIANKI I DEGUSTACJE w czasie podróży,
WIELE UŚMIECHU i ŻYCZLIWA ATMOSFERA w czasie wyjazdu,
UBEZPIECZENIE turystyczne ,
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA GRUPY – w terminie uzgodnionym z
Koordynatorem Uniwersytetu,
INFORMACJE PRAKTYCZNE – szczegółowy plik wysłany drogą mailową do
Koordynatora Uniwersytetu.
POZA CENĄ WYJAZDU (DODATKOWO PŁATNE):
WYDATKI NATURY OSOBISTEJ np. przekąski, napoje, pamiątki, taksówki, połączenia
telefoniczne, dojazd na/ z miejsca zbiórki,
DOPŁATA DO POKOJU 1-OSOBOWEGO,
DODATKOWE NAPOJE – poza wymienionymi,
DODATKOWY LUB POWIĘKSZONY BAGAŻ – na życzenie.
BILETY wstępu i atrakcje – 110eur
Wpłaty:
I wpłata 500 zł przy zapisie
II rata 1000 zł do 31.01.2018
III rata 699 zł do 20.03.2018
Zapisy przyjmuje kol. Zosia Rakowska, tel. 607 737 112

