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Dzień 1 Wiedeń - Tarvisio 
Wyjazd wcześnie rano ok. 5:00. W godzinach 
południowych przyjazd do Wiednia. Czas wolny na lunch 
w cieniu katedry św. Szczepana. Spacer po wiedeńskiej 
starówce: Przejazd do hotelu w okolicy Tarvisio. Nocleg. 
 
Dzień 2 Florencja 
Rano po śniadaniu wyjazd w kierunku Toskanii, kolebki 
renesansu, kraju cyprysów, wina i karraryjskiego 
marmuru, ojczyzny wielkich mistrzów takich jak 
Donatello, Leonardo da Vinci, Michał Anioł. W tym dniu 

zwiedzimy Florencję: Stare Miasto, wspaniałą Katedrę, Ratusz, Most Ponte Vecchio.  Wieczorem 
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 3 Piza - Piombino 
Rano śniadanie, przejazd do Pizy. Zobaczymy słynną Krzywą 
Wieżę, Plac Cudów. W godzinach południowych udamy się do 
portu w Piombino. Przeprawa promowa na Elbę- rejs trwa 1 
godzinę. Wyspa Elba- trzecia co do wielkości włoska wyspa po 
Sycylii i Sardynii, a największą z Archipelagu Wysp Toskańskich 
położonych na Morzu Tyrreńskim. Jest tam wyjątkowo krystaliczna 
woda obmywająca urocze plaże, wspaniała, bujna roślinność i lasy. 
Wyspa ta słynie z doskonałych win, których smak można poznać w 
licznych winiarniach proponujących degustację. Turyści znają Elbę 
przede wszystkim jako miejsce zesłania Napoleona Bonaparte. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
 
Dzień 4 Portoferraio 
Śniadanie. W dniu dzisiejszym odwiedzimy Portoferraio, miasto 
którego historia sięga czasów Etrusków. Zobaczymy twierdzę 
wybudowaną z rozkazu Cosimo I z rodu Medyceuszów pochodzącą 
z 1548 roku i która nadal pozostaje perłą architektury militarnej. Na wyspie przebywał od maja 1814 
roku do lutego 1815 roku Napoleon Bonaparte. Będziemy mieli możliwość zwiedzenia domu w którym 
mieszkał i zapoznania się z pamiątkami jakie pozostawił. Pospacerujemy uroczymi uliczkami miasta. Po 
południu udamy się do Volterraio. Na wysokości ok 400 m n.p.m. na urwistych skałach został 
zbudowany zamek. Jego początki pozostają w cieniu dziejów, choć historycy datują go na XII wiek. 
Pośród malowniczych ruin możemy podziwiać oszałamiającą panoramę wyspy. Powrót do hotelu na 
obiadokolację, nocleg. 
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Dzień 5 Marciana Marina 
Po śniadaniu czas wolny, plażowanie, odpoczynek. 
Po południu przejazd do Marciana Marina. Po 
zaokrętowaniu na statek wycieczkowy 
rozpoczniemy 2- godzinny rejs  po morzu 
Tyrreńskim, który z pewnością zapisze się w 
pamięci jako wyjątkowy czas relaksu, będziemy 
podziwiali  wspaniałe widoki wyspy, skarby flory i 
fauny. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja 
, nocleg. 
 
Dzień 6 Monte Cappane 
Śniadanie. Rano udamy się na Monte Cappane - 

najwyższy szczyt Elby 1017 m.n.p.m. Z miejscowości Font Poggio (359 m.n.p.m.) słynącej z 
doskonałej wody źródlanej udamy się do miejscowości Marciana - najstarszej osady na Elbie z pełną 
uroku starą dzielnicą z wąskimi alejkami, arkadami, belwederami oraz kamiennymi schodami 
ozdobionymi girlandami kwiatów. Następnie wjazd oryginalna kolejką linową na szczyt Cappane skąd 
podziwiać będziemy  panoramę wyspy. Powrót do hotelu, obiadokolacja , nocleg. 
 
Dzień 7 Wyjazd do Polski 
Rano po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do portu w Portoferraio i zaokrętowanie na 
prom do Piombino. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Nocny przejazd. 
 
Dzień 8 Polska 
Przyjazd do Kraju w godzinach rannych. 
 

Cena  obejmuje: 

 Przejazd komfortowym  autokarem 

 6 noclegów w hotelach **/ ***  

 Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji 

 Opieka doświadczonego pilota 

 Ubezpieczenie turystyczne NW + KL + bagaż ( Signal Iduna ) 
 

Cena  nie obejmuje: 

 opłat wstępów do zwiedzanych obiektów, promu na Elbę, obowiązkowych przewodników, 
koszt ok. 90 Euro   


