
 

                Zaprasza na program 

TOSKANIA W WIELU ODSŁONACH 

Palio w Sienie Steki w Cortonie Wino w Castello di Bibbione 

… czyli kwintesencja Toskanii podczas niepowtarzalnego wyjazdu! 

 

Toskania to kraina, którą należy chłonąć wszystkimi zmysłami, a poznać ją można najlepiej w czasie 
wydarzeń, które ekscytują samych Toskańczyków. Dlatego zapraszamy do przeżycia  najstarszej i 
najbardziej emocjonującej gonitwy konnej w średniowiecznej Sienie - Palio , gdzie emocje sięgają 
zenitu, a jeden z najpiękniejszych placów Europy zamienia się w niepowtarzalny tor wyścigowy. Te 
wrażenia trzeba „ostudzić” esencjonalnym Vino Nobile  w jednej ze skalnych winiarni w 
Montepulciano i „zakąsić” aromatycznym serem pecorino  w Pienza – renesansowym miasteczku. 
W niezwykle pięknej dolinie d’Orcia można spróbować  wybornej oliwy i podziwiać toskańskie 
krajobrazy. Zielone wzgórza Val di Chiana zapraszają na „ucztę nad ucztami”, czyli Sagra della 
Bistecca, odbywającego się w urokliwej Crotonie od ponad 50 lat. Będzie również okazja, aby 
spróbować swoich sił w samodzielnym przygotowywaniu toskańskich dań w cieniu wież San 
Giminiano – Manhattanu średniowiecza. W sercu Chianti w zamku Machiavellego, proponujemy 
degustację wina z kolekcji KONDRAT Wina Wybrane.  Kamienne wioski otoczone winnicami i 
gajami oliwnymi prowadzą do wspaniałej Florencji i świata wielkich kreatorów mody w Prato…   

 
 

 

 

 

 



1 DZIEŃ 15.08.2013 (czwartek) 
06:05 – 11.45  Przelot na trasie Warszawa - Florencja (via europejski port lotniczy). 

Po przylocie do Florencji przejazd do Arezzo (80 km). Obiad w typowej toskańskiej trattorii, a 
następnie  zwiedzanie miasta.  

Arezzo to miasto złotników, antykwariuszy i miejsce narodzin Petrarki. Spacer główną promenadą 
miasta wzdłuż średniowiecznych i renesansowych budynków, gdzie obecnie znajdują się sklepy z 
antykami, biżuterią i wykwintną odzieżą.  Kościół San Francesco z freskami Piera Della Francesco, 
pochyły Piazza Grande, dominująca nad miastem katedra z pięknymi witrażami, kościół San 
Domenico z krucyfiksem pędzla Cimabue z 1260 roku. To w Arezzo kręcono zdjęcia do filmu „Życie jest 
piękne” Roberta Begniniego.  

Przyjazd do hotelu w Cortonie (32 km), zakwaterowanie. 
Wieczorem wyjazd na Sagra della Bistecca w Cortonie.  
Festiwal steków w Cortonie to największe i najważniejsze święto kulinarne w tym mieście i jedno z 
najsłynniejszych w Toskanii. Poświęcone stekom alla Fiorentina z Chianiny, lokalnej rasy bydła o 
wyjątkowo soczystym i różowym mięsie.  Wielką atrakcją jest ogromny ruszt węglowy, na którym 
przygotowywane są krwiste T-bone steki, zgodnie z wielowiekową toskańską tradycją. Aby w pełni 
doświadczyć wyjątkowości tej potrawy nie może się obejść bez czerwonego wina Chianti DOC. 
Festiwalowi towarzyszą liczne stoiska z lokalnymi produktami. 
Powrót do hotelu w Cortonie. 
 

 

 

 



2 DZIEŃ 16.08.2013 (piątek) 
Po śniadaniu wyjazd do Montepulciano (34 km).  
Spacer główną ulicą w górę do Piazza Grande i degustacja Vino Nobile w skalnej winiarni 
(www.crociani.it) Przejazd do Pienzy (13 km), renesansowego miasteczka wpisanego na listę 
UNESCO. Oprócz wspaniałych widoków na dolinę rzeki Orcia, miasteczko słynie z produkcji owczych 
serów pecorino, których różnorodność można pokosztować w licznych sklepikach. 
Lekki lunch w “ La Buca delle Fate”. Przejazd do hotelu koło Sieny (54 km), zakwaterowanie. 
Ok. 15:30 - Przyjazd do Sieny na Palio. 
Spacer po Sienie, aby w pełni wczuć się w atmosferę tego wyjątkowego święta. 
Miasto jest przyozdobione flagami 17 dzielnic (contrade), kolorowe pochody maszerują ulicami, konie  
biorące udział w gonitwie święcone są w kościołach poszczególnych dzielnic, a na placach szykowane 
są stoły do wieczornej uczty.  
Palio – gonitwa konna odbywająca się w Sienie od 1231 roku, eksplozja emocji, rywalizacji, kolorów i 

muzyki.  W samej gonitwie bierze udział 10-ciu dżokejów (i fantini) reprezentujących kontrady, jak też 

10 koni wystawionych przez te dzielnice. Tymczasem o wyborze kontrad, jak też koni i jeźdźców, 

którzy wezmą udział w gonitwie decyduje dość szczególne losowanie, zależne od przebiegu 

poprzedniej gonitwy Palio. Każda z drużyn biorących udział w gonitwie wystawia zatem swojego 

konia, jednak konie te są następnie losowane przez kontrady, co czyni gonitwę tym bardziej 

emocjonującą. 

Od godz. 17:00 rozpoczynają się parady na placu Il Campo, po godz. 19.00 wejście na plac nie jest już 
możliwe. Po zakończeniu biegu (ok. 21.00) zwycięska contrada rozpoczyna żywiołowy pochód z 
proporcem zw. właśnie Palio ulicami miasta. Zarówno koń jak i dżokej prowadzeni są do ołtarza 
katedry, rozlegają się śpiewy i werble, zwycięska dzielnica cieszy się z wygranej, miasto ogarnia 
szaleństwo. 

Ok. 21:30 Kolacja w restauracji Gallo Nero w centrum Sieny – słynącej z tradycyjnej kuchni  
sieneńskiej. Powrót do hotelu. 

 

 
 

3 DZIEŃ 17.08.2013 (sobota) 
Śniadanie  w hotelu. 
Czas wolny na wypoczynek przy basenie po emocjonujących przeżyciach dwóch poprzednich dni. 
W trakcie lunchu w hotelu - degustacja wina Brunello i regionalnych serów i wędlin. 
Po lunchu wyjazd do San Gimignano i okolic. 

San Gimignano, zwane Manhattanem średniowiecza, było niegdyś naszpikowane ponad 50 wieżami 
(czym potężniejsza rodzina, tym wyższa wieża). Obecnie można podziwiać ok. kilkunastu wież i wspiąć 
się na najwyższą z nich Torre Grossa (54 m), aby podziwiać toskańskie pejzaże. Słynie również z 
uprawy szafranu, który w średniowieczu był podstawą tutejszej gospodarki. 



Kolacja połączona z pokazem gotowania toskańskich specjałów w restauracji Il Vicario, znajdującej 
się w odrestaurowanym budynku  z 1300 roku, skąd roztaczają się piękne widoki na winnice i gaje 
oliwne. Wspólne gotowanie pod okiem toskańskiej rodziny a następnie ocena ugotowanych potraw. 
Powrót do hotelu. 
 
 

4 DZIEŃ 18.08.2013 (niedziela) 
Śniadanie hotelu. 
Wyjazd do najpiękniejszych winnic w sercu Chianti, słynących z zielonych wzgórz pokrytych winnicami 
i gajami oliwnymi: Greve In Chianti , Castellina In Chianti , Radda In Chianti. 
Lunch w formie lokalnych przekąsek i degustacja wina w Castello di Bibbione. 
 
Chianti selekcjonowane z pojedynczej parceli winiarskiej. Jest to prestiżowa winnica wokół posiadłości 
Castello di Bibbione, sławnego rodu Machiavellich. Część wina (80%) dojrzewała w tradycyjnych, 
wielkich beczkach z dębu sławońskiego przez osiemnaście, a część w nowych beczkach typu 
bordoskiego przez dwanaście miesięcy. Imponujące siłą wyrazu, szlachetne wino toskańskie. 
Dobra struktura garbnika jest gładka i wyszlifowana, pozostawia przyjemny, długi posmak.  
Wino sprowadzane jest do Polski przez firmę KONDRAT Wina Wybrane. 
Przejazd do Florencji, zakwaterowanie w hotelu. 
Kolacja w restauracji w pobliżu hotelu 
Dla chętnych wieczorny spacer po Florencji.  

 

 

5 DZIEŃ 19.08.2013 (poniedziałek) 
Śniadanie w hotelu. 
Półdniowe, piesze zwiedzanie Florencji z przewodnikiem. W programie: Katedra Santa Maria Del 

Fiore,  dzwonnica zaprojektowana przez Giotto, Baptysterium ze słynnymi Drzwiami Raju, Piazza 

della Signoria, Ponte Vecchio – Most Złotników na rzece Arno, który łączy Pałac Pitti i Galerię Uffizi. 

Obiad we własnym zakresie. Dla zainteresowanych wizyta w Prato, gdzie znajduje się wiele outletów  

proponujących ubrania największych kreatorów  włoskiej mody. 

Wczesnym popołudniem przejazd na lotnisko. Odlot do Warszawy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cena od osoby:  PLN 5.660.--  w pokoju 2-osobowym 

Dopłata do pokoju 1-osobowego:  PLN 640 

 

Cena obejmuje następujące świadczenia: 

- przelot na trasie: Warszawa-Florencja, Florencja-Warszawa 

- zakwaterowanie: 4 noce w hotelach 3* superior 

- 4 śniadania, 4 obiady, 4 kolacje zgodnie z programem (w tym festiwal steków i szkoła gotowania) 

- ¼ litra wina, napoje (do obiadów i kolacji na osobę) 

- 2 degustacje wina, degustacja serów i produktów regionalnych 

- zwiedzanie Sieny i Florencji z przewodnikiem lokalnym 

- transport autokarem z klimatyzacją 

- pilotaż Holiday Travel w j. polskim na całej trasie 

 
 

INFORMACJE I REZERWACJA: 
Biuro Podróży HOLIDAY TRAVEL 
ul. Nowowiejska 10, 00-653 Warszawa;  tel. 22 210 06 12, 22 210 06 01 

e-mail:  info@holidaytravel.pl;  kontakt@slowpoland.pl  
 

 

 

Program realizowany we współpracy z: 
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