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Toskania – starożytny region włoskich win
Nie da się opisać ogromu kulturowego i artystycznego bogactwa Toskanii w kilku słowach. Jej historia, sztuka, tradycja,
krajobraz i gastronomia są ze sobą ściśle powiązane i głęboko osadzone w charakterze jego mieszkańców. Toskania jest
kolebką wielkich cywilizacji Etrusków i Renesansu, którym historia, kultura i życie ludzi zawdzięczają tak wiele. To
niesamowite, ilu wspaniałych osobistości urodziło się w tym regionie: Dante Alighieri, Giotto, Brunelleschi, Botticelli,
Leonardo, Michelangelo, Machiavellego, Galileusz i wielu innych.

Właśnie tutaj najłatwiej chyba można dojrzeć, jak dzieło człowieka - czy to artysty, czy rzemieślnika czy zwykłego chłopa,
zawsze miesza się z krajobrazem, tworząc doskonałą harmonię między człowiekiem a naturą. Tak różnorodny krajobraz:
góry, wzgórza, doliny, piaszczyste plaże i skaliste wybrzeża - tworzą idealne warunki dla dwóch najbardziej typowych
produktów tutejszego rolnictwa: toskańskich win i oliwy z oliwek.

Piękno Toskanii jest oparta na rzeczowości i prostocie. W sztuce są to główne cechy prawie wszystkich stylów od Etrusków
do romańskiego, gotyku, renesansu i baroku nawet aż po czasy współczesne. Podobnie cechy znajdziemy w … gotowaniu smaku zup warzywnych, dań z makaronem i różnymi rodzajami mięs pieczonych i grillowanych. Toskania słynie również
z dużej liczby wyjątkowo wysokiej jakości win: Chianti, Brunello di Montalcino, Carmignano, Vernaccia i Monte Carlo, by
wymienić tylko kilka z najbardziej znanych, które zostały wyprodukowane w ciągu wieków, stając się częścią jej historii,
tradycji i kultury.

ZAKWATEROWANIE
Park Hotel I Lecci ****
Hotel I Lecci Park położony jest na terenie dużego parku, który prowadzi do 200-metrowej prywatnej plaży. Znajduje się
w odległości 20-minutowego spaceru od stacji San Vincenzo. Usytuowany na wybrzeżu Etrusków, oferuje piękne widoki na
morze. Hotel dysponuje umeblowanymi balkonami/patio. Każdy pokój jest wyposażony w ręczniki plażowe, parasol
i 2 leżaki do wykorzystania na prywatnej plaży. Darmowe WI - FI jest dostępne w miejscach publicznych. Na terenie hotelu
znajdą Państwo „putting reen” (teren zieleni, na którym znajdują się dołki z flagami), kort tenisowy, sauna i niewielka
siłownia. Na terenie hotelu jest bezpłatny parking. Hotel posiada dostęp do 2 basenów, w tym jednego dla dorosłych
i jednego dla dzieci. Ponadto, w hotelu znajduje się restauracja i dwie kawiarnie, które serwują dania kuchni
śródziemnomorskiej. W barze można zrelaksować się przy muzyce fortepianowej na dwa razy w tygodniu.
Park Hotel jest częścią sieci hoteli Blu. Oferuje mini klub dla dzieci od czerwca do sierpnia.

ZAKWATEROWANIE
THE STYLE ****

Hotel The Style Florence jest usytuowany w samym sercu Florencji w odległości 10-minut spacerem od katedry
Santa Maria NovellaBasilica i muzeum. Również w niewielkiej odległości od hotelu znajdują się: Katedra Santa
Maria del Fiore i PonteVecchio. Centrum wystawowe Fortezza da Basso znajduje się 250 m. od hotelu. The Style
oferuje łącznie 43 pokoje i apartamenty, które wyposażone są w klimatyzację, 2 telewizory LCD i bezprzewodowy
dostęp do Internetu. Apartamenty składają się z dwóch części: jasnego pokoju dziennego, oddzielnej sypialni z
dźwiękoszczelnymi oknami oraz dwóch dużych łazienek. Niektóre apartamenty posiadają aneksy kuchenne.
Pokoje wyposażone są również w mini bar, łazienkę z suszarką do włosów i wanną i kabiną prysznicową oraz sejf.

PROPONOWANY PROGRAM

CZAS

DZIEŃ 1
29.09

DZIEŃ 2
30.09

DZIEŃ 3
01.10

DZIEŃ 4
02.10
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***

Degustacja wina Ornellaia

Petra

Spacer przez
Florencję

LUNCH

14:25 Przylot do
lotniska we Florencji

Osteria Magone

Lunch w Mortelle

Transfer do lotniska
i wylot

PM

Degustacja truffli
w San Miniato lub
degustacja wina

WIECZÓR

Dojazd do hotelu
i kolacja

Degustacja wina
Argentiera

Wizyta w winnic
w Mortelle
***
Transfer do
Florencji

Kolacja w hotelu

Pescheria

***

DZIEŃ 1
San Miniato – zbieranie trufli i degustacja
Dojazd do lotniska we Florencji i powitanie przez anglojęzycznego asystenta na lotnisku. Transfer do regionu Bolgheri,
gdzie trasę rozpoczniemy od San Miniato.
San Miniato z 13-wieczną historią, wciąż zwane “szlachetnym miastem” przez osoby, które żyły w tych czasach i które
opowiadają o nich w swoich pracach. Usytuowane jest w pozycji strategicznej, wzdłuż starożytnych ViaFrancigena, która
połączyła Północną Europę z Rzymem podczas średniowiecza. San Miniato jest także bardzo znane z bycia Miastem Trufli.
Miasto i otaczające krajobrazy są źródłem prawie jednej czwartej włoskich białych trufli i są uważane za najlepsze tereny
łowieckie dla wysokiej jakości dużych trufli. Spotkamy się z ekspertem, który przedstawi i wgłębi nas w tajniki tego świata.
Następnie będziemy zbierać trufle i odkrywać ich uroki smakowe.

DZIEŃ 2
Winnica Ornellaia
Odkrywanie szlaku toskańskich pól winogronowych rozpoczniemy od degustacji regionu Ornellaia. Po śniadaniu w hotelu
udamy się do tamtejszych winnic. Trasa będzie trwała około 2 godziny, począwszy od 10:30 lub 15:00. Goście odwiedzą
winnice i wszystkie jego komponenty. Wycieczka zakończy się degustacją następujących win: Le Voltedell'Ornellaia, Le
SerreNuovedell'Ornellaia, Ornellaia e variazioni w Rosso dell'Ornellaia. Istnieje możliwość zorganizowania degustacji oliwy
extra vergine z oliwek i pysznej włoskiej grapy riserva Eligodell'Ornellaia. Na lunch sugerujemy w pobliskiej restauracji
Osteria Magona. Serwuje doskonałe jedzenie w regionie Bolgheri, specjalizujące się w mięsach i posiada świetny wybór win
z tego regionu.

DZIEŃ 2
Na popołudnie sugerujemy degustację wina w jednej z dwóch winnic: Winnicy Argentiera lub Campo alla Sughera.

Winnica Argentiera
Tenuta Argentiera pragnąc zwiększyć wartość swoich ziem udostępniła wszystkim miłośnikom wina wstęp na swoje pola
winogronowe i pomieszczeń winifikacji oraz możliwość degustowania tamtejszych czerwonych win. Koneserzy będą mogli
zakupić wina bezpośrednio na miejscu.

Campo alla Sughera
Winnice Campo alla Sughera usytuowane są wzdłuż rzeki Fossa di, w samym sercu regionu Bolgheri. Twórca
nieruchomości Baldwin Knauf we współpracy ze specjalistami zbudował największą winnice w Toskanii. Odkryjemy różne
odmiany uprawianych winorośli, poznany proces produkcji wina, od zbioru do butelki. Podróż po winnicy Campo ala
Sughera zabierze nas z winnic i doprowadzi 10 metrów pod ziemią, do piwnic, gdzie są uszlachetniane gotowe produkty.
Spacer zakończymy degustacją w Sali, której okna wychodzą na rzędy winorośli i cenne lasy dębów korkowych.

DZIEŃ 3
Winnica Petra
Śniadanie w hotelu. Po lunchu pojedziemy do południowej części Toskanii na degustację wina. Region stanowi miejsce
pełne winiarni, które często są opisywane jako katedry win. Udamy się do ekskluzywnej winnicy Petra, która jest
najlepszym przykładem nowoczesnego podejścia do architektury wytwórni win. Światowej klasy architektura Petry wyszła
poza projektowanie imponujących piwnic na wina, wydając nakład pól winogronowych jako cel w kształtowanie
współczesnego krajobrazu rolniczego. Właściciele winnicy Vittorio Moretti i jego córka Francesca zatrudnili do stworzenia
tego wyróżniającego się miejsca szwajcarskiego architekta Mario Bottę. Efektem prac stała się nowoczesna, pro-ekologiczna
winnica. Materiały, kolory, cylindryczna forma i pozostałe elementy tworzą całość, która swoim kształtem przypomina
piramidę Azteków. Pomysłem Vittorio Moretti był stworzony długi, wąski teatralny tunel wykopany we wzgórzu, służący
jako piwnica z beczkami wina. Budynek znajduje się wśród pól winogronowych, domów na farmie.
Winnica Petra posiada cztery rodzaje win sztandarowych, które zostały rafinowane w beczkach z francuskiego dębu i trzy z
nich są produkowane z odmiennych rodzajów winogron. Należą do nich: Alto (100% Sangiovese), Quercegobbe (100%
Merlot), Potenti ( 100% Cabernet Sauvignon).

DZIEŃ 3
Le Mortelle – Degustacja & lunch
Przejedziemy z wizytą do toskańskiej niziny nadmorskiej - Maremmy aby zwiedzić obiekt winnicy Le Mortelle. Pola
winogronowe znajdują się na obszarze 160 hektarów, gdzie są uprawiane głównie plantacje Cabernet Sauvignon
i Sangiovese oraz dodatkowo Ansonica i Viognier. Piwnica Le Mortelle jest usytuowana na szczycie niskiego wzgórza, które
wychodzi na nieruchomość. W porze lunchu będziemy degustować wina wraz z przekąskami z własnoręcznie
produkowanej żywności. To miejsce charakteryzuje się ogromną ilością uroku. Po lunchu pojedziemy do Florencji.

DZIEŃ 3
FLORENCJA
Po przyjeździe do Florencji zameldujemy się w hotelu. Na kolację proponujemy jedną z najlepszych restauracji serwujących
owoce morza - Pescheria San Pietro. Restauracja znajduje się na dwóch piętrach w budynku obok hotelu.
Charakteryzuje się nowoczesnym stylem i ciepłą atmosferę. Oferuje doskonałe jedzenie w bardzo miłym otoczeniu.

DZIEŃ 4
Florencja
Ostatni dzień spędzimy zwiedzając Florencję. Po śniadaniu w hotelu pojedziemy autokarem do Piazzale Michelangelo,
jednego z najlepszych i najbardziej znanych placów z panoramicznym widokiem na tę urokliwą stolicę sztuki. Następnie
udamy się na pieszą wycieczkę po mieście. Rozpoczniemy od wizyty w Akademii Sztuk Pięknych, która prezentuje
oryginalne egzemplarze rzeźby Dawida i „Więźniów” stworzonych przez Michała Anioła.
Odwiedzimy następnie centrum religijne: katedrę Duomo z jego wspaniałą dekoracją z marmurowej mozaiki, dzwonnice
Giotta i baptysterium wraz z drzwiami Raju Lorenzo Ghibert’iego. Następnie przejdziemy do politycznego centrum na
Placu Signoria, który powstał w XII wieku. Znajdują się tam: PalazzoVecchio, Muzeum Loggia dei Lanzi, rzeźba Perseusza z
głową Meduzy autorstwa Celliniego, Fontanna Neptuna oraz galerię Uffizi, najwspanialsze muzeum na świecie. Piesza
wycieczka zakończy się przy kościele Santa Croce, gdzie są pochowani wielcy mistrzowie renesansu.

Następnie spacer do autobusu i transfer na lotnisko. Odlot do kraju.

• Przelot samolotem rejsowym Austrian Airlines na trasie Warszawa-Wiedeń-Florencja oraz
Florencja-Warszawa-Wiedeń
• Zakwaterowanie zgodnie z ofertą
• Wyżywienie – FB (napoje do posiłków płatne dodatkowo)
• Degustacje wskazane w programie
• Opiekun/sommelier ze strony Club Sport Travel
• Wszystkie transfery
• Zwiedzanie Florecji z przewodnikiem polskojęzycznym
• Ubezpieczenie turystyczne KL, NW i od utraty bagażu
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