Bicicletta in Toscana – Wycieczka rowerowa

Pietrasanta • Montecatini Terme • Piza • Lukka • Vinci • San Gimignano • Siena
• Florencja
Toskania to odpowiedni wybór dla entuzjastów rowerowej przygody. Przez wieki o tym rejonie
śpiewali i pisali artyści. Podróżowanie na rowerze po krainie słońca, wina i sztuki pozwala cieszyć
się pięknem toskańskiego krajobrazu i aktywnie spędzić wakacje. Na atrakcyjność trasy wpływają:
włoska kuchnia, średniowieczne wioski, gaje oliwne i renesansowy dorobek kulturowy Florencji i
Sieny. Łącznie trasy rowerowe: ok. 190 km.
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niepowtarzalne krajobrazy Toskanii na rowerze
perły architektury: Piza, San Gimignano, Siena, Florencja
aktywny wypoczynek
możliwość zabrania własnego roweru

PLAN WYCIECZKI1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników. Wyjazd do Włoch przez Czechy i Austrię.
2. DZIEŃ. PIETRASANTA – MONTECATINI TERME
Przyjazd do PIETRASANTY – miasteczka nazywanego małymi Atenami. Spacer po centrum z
licznymi galeriami. Przejazd do MONTECATINI TERME, znanej miejscowości uzdrowiskowej.
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja. Wieczorny spacer po centrum kurortu z urokliwą
średniowieczną starówką położoną na wzgórzu. Powrót do hotelu, nocleg.
3. DZIEŃ. PIZA – LUKKA
Śniadanie. Przejazd autokarem do PIZY. Czas wolny na zwiedzanie. Przejazd autokarem do LUKKI
- spacer po historycznym centrum. Początek toskańskiej trasy rowerowej. Odbiór rowerów,
przygotowanie do jazdy. Przejazd na rowerach do Montecatini Terme, kolacja, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 30 km.

4. DZIEŃ. VINCI
Śniadanie. Przejazd na rowerach doliną Valdinievole, przez toskańskie wioski i gaje oliwne do
VINCI, miejsca narodzin Leonarda da Vinci. Czas na spacer po miasteczku: Museo Leonardiano
Vinci. Powrót do hotelu na rowerach, kolacja, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 45 km.
5. DZIEŃ. SAN GIMIGNANO
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na rowerach do SAN GIMIGNANO, zwanego
średniowiecznym Manhattanem. Czas wolny na zwiedzanie: Piazza delle Cisterna, Piaza del
Duomo, kościół kolegiacki z cyklami fresków autorstwa Bartolo di Frediego. Przejazd na rowerach
do Poggibonsi. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 75 km.
6. DZIEŃ. SIENA
Śniadanie. Przejazd autokarem do SIENY. Czas wolny na zwiedzanie: kościół św. Dominika,
Campo – amfiteatralny plac w kształcie muszli, gdzie odbywają się słynne wyścigi konne Palio.
Przejazd na obrzeża Sieny. Wycieczka rowerowa. Przejazd na rowerach przez Monteriggioni –
otoczone średniowiecznymi murami miasteczko na wzgórzu. Powrót na rowerach do Poggibonsi.
Kolacja, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 40 km.
7. DZIEŃ. FLORENCJA
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do FLORENCJI. Czas wolny na zwiedzanie: kościół Santa
Croce, Piazza del Duomo, katedra Santa Maria del Fiore. Spacer obok wieży Giotta przez Piazza
della Signoria przy Palazzo Vecchio do Ponte Vecchio – Mostu Złotników ze sklepikami
jubilerskimi. Czas wolny lub indywidualne zwiedzanie Galerii Ufizzi – najwspanialszej galerii
malarstwa we Włoszech. Wyjazd do Polski.
8. DZIEŃ.
Przyjazd do Polski.
ŚWIADCZENIA 5 noclegów w hotelach*** klasy turystycznej; 2-os. pokoje z łazienkami •
wyżywienie: 5 śniadań, 5 kolacji • przejazd komfortowym autokarem • przewóz bagażu na całej
trasie rowerowej • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW Itaka Complex rozszerzone o następstwa
uprawiania sportów wysokiego ryzyka
UWAGI:
1. Obowiązkowa opłata na miejscu: opłata klimatyczna: 1-3 EUR/dzień/os.
2. Opłata za wypożyczenie roweru: ok. 100 EUR.
3. Program przeznaczony dla osób powyżej 13 lat pod opieką osoby pełnoletniej, zdrowych,
sprawnych fizycznie, przygotowanych kondycyjnie do jazdy na rowerze po terenach o
zróżnicowanym podłożu i stopniu nachylenia.
4. Program może ulec zmianie zależnie od warunków atmosferycznych.

