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Toscana da scoprire
Una Full Immersion in una delle
più belle regioni al mondo, la Toscana, attraverso le città principali
e itinerari alternativi, ricchi di suggestione.

Odkrywanie Toskanii
Całkowite upojenie się jednym z
najpiękniejszych regionów świata
- Toskanią, zwiedzając jej główne
miasta i pełne sugestii alternatywne trasy.

Volterra, Pisa, S.Gimignano: cultura, natura e arte
Per chi desidera scoprire il patrimonio artistico, culturale e le bellezze naturali di una delle zone più
belle della Toscana.

Volterra, Piza, San Gimignano:
kultura, przyroda i sztuka
Dla tych, którzy pragną odkryć zasoby artystyczne, kulturalne i czar
przyrody jednego z najpiękniejszych
rejonów Toskanii.

Benessere, arte e storia tra Pisa e
Volterra - Luxury tour
Un tuffo nella cultura e nella storia unendo i capolavori dell’arte
toscana a una pausa antistress
nella cittadina termale di Casciana
Terme.

Dobrostan, sztuka i historia między Pisa i Volterą - Luxury tour
Poznawanie kultury i historii,
przeplatając arcydzieła sztuki
toskańskiej z antystresowym wypoczynkiem w miejscowości uzdrowiskowej Casciana Terme.

Passeggiata Etrusca
Tornare indietro di 3000 anni e
immergersi nello straordinario
mondo di un popolo misterioso e
affascinante.
Volterra in New Moon - The Twilight Saga
Un soggiorno da sogno a Volterra,
l’antichissima città dei Volturi, tra
resti millenari e simboli misteriosi,
sulle tracce di Edward e Bella.
Pisa, Volterra, San Gimignano e
Montalcino
Un’esperienza sensoriale tra verdi colline, storia millenaria, torri
svettanti, cantine storiche e calici
di vino...

Spacer Etrusków
Cofnięcie się o 3000 lat i zagłębienie
się w niezwykły świat tajemniczego i
fascynującego ludu.
Volterra in New Moon - The Twilight Saga
Wyśniony pobyt w Volterze, starożytnym mieście ludu Volturi, wśród
wiekowych ruin i tajemniczych
symboli, śledząc ślady Edwarda i
Belli.

Consorzio Turistico Volterra
Valdicecina Valdera
Via Franceschini 34
56048 Volterra
tel. +39 0588 86099
info@volterratur.it
www.volterratur.it

Emozioni Toscane
Agenzia Viaggi e Tour Operator
“La Toscana su Misura per te”
Toskańskie emocje
Biuro Podróży i Tour Operator
“Toskania spełniająca Twoje oczekiwania”
tel. + 39 0588 86099
info@emozionitoscane.com

Vola a Pisa, a soli 60 chilometri
da Volterra, e immergiti
nel cuore della Toscana
Leć do Pizy, odległej tylko 60 km od Voltery, i
pogrąż się w sercu Toskanii
www.pisa-airport.com

Kultura, Przyroda i Sport
Sztuka i historia na przemian z aktywnością sportową i trasami biegnącymi po parujących ziemiach
doliny Val di Cecina.
Dla miłośników kultury i aktywnego urlopu.

Da Volterra al centro della terra
Viaggio alla scoperta di Volterra,
imponente città dalla storia millenaria e dell’antica Miniera di rame
di Montecatini Val di Cecina in
un emozionante percorso verso il
centro della terra.

Z Voltery w głąb ziemi
Odkrywcza podróż do Voltery,
wspaniałego miasta o wielowiekowej historii i dawnej Kopalni
miedzi w Montecatini Val di Cecina wraz z ekscytującą wyprawą w
głąb Ziemi.

Toskania, Włochy
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Da tremila anni nel cuore
della Toscana

Od trzech tysięcy lat w sercu
Toskanii

In Val di Cecina la natura e l’ospitalità della gente si coniugano felicemente alla storia e all’arte, in un
percorso di millenni che va dagli
Etruschi ai Romani, dal Medioevo
al Rinascimento.

W Val di Cecina przyroda i gościnność ludzka doskonale splatają
się ze sztuką i historią datującą
się od tysiącleci, od Etrusków po
Rzymian, od średniowiecza po renesans.

Incantevoli itinerari, con al centro
la città di Volterra, si snodano in
un territorio incontaminato, con
tracce di castelli, palazzi, pievi romaniche e borghi medievali.
La meta ideale per un soggiorno in
Toscana, tra la pace e la tranquillità della campagna ma anche a contatto con un patrimonio culturale
inesauribile, a due passi dal mare e
dalle più importanti città d’arte toscane (Siena, Pisa, Firenze, Lucca e
S.Gimignano).
Il Consorzio Turistico offre ai visitatori i servizi indispensabili per
una piacevole vacanza con proposte di soggiorno in grado di soddisfare ogni esigenza.

Piza, Volterra, San Gimignano i
Montalcino
Zmysłowe doznania wśród zielonych wzgórz, wielowiekowej historii, strzelistych wież, historycznych
winiarni i kieliszków wina...

Cultura, Natura e Sport
Arte e storia alternati alle attività
sportive e ai percorsi nelle terre
fumanti della Val di Cecina.
Per gli amanti della cultura e delle
vacanze attive.

Volterra,
Valdicecina
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Consorzio Turistico Volterra
Valdicecina Valdera
Via Franceschini 34
56048 Volterra
tel. +39 0588 86099
info@volterratur.it
www.volterratur.it

Emozioni Toscane
Agenzia Viaggi e Tour Operator
“La Toscana su Misura per te”
Toskańskie emocje
Biuro Podróży i Tour Operator
“Toskania spełniająca
Twoje oczekiwania”
tel. + 39 0588 86099
info@emozionitoscane.com

Urzekające trasy wraz ze swoim
centrum kulturalnym - miastem
Volterra wiją się po całym nietkniętym terytorium z pozostałościami
zamków, pałaców, kościołów romańskich i średniowiecznych osad.
Idealne miejsce na urlop w Toskanii, wśród ciszy i spokoju na
wsi, pozostając jednak w bliskim
kontakcie z niewyczerpalnym dziedzictwem kulturowym, nieopodal
morza i najważniejszych toskańskich miast sztuki (Siena, Piza, Florencja, Lucca i San Gimignano).
Konsorcjum Turystyczne oferuje
gościom usługi uatrakcyjniające
pobyt wypoczynkowy wraz z propozycjami potrafiącymi zaspokoić
wszelkie wymagania.
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L’Alta Val di Cecina con Volterra, Montecatini, Pomarance,
Castelnuovo e Monteverdi è un
territorio pieno di fascino ricco di
beni storici, artistici, archeologici
e paesaggistici che hanno ispirato
pittori e letterati.
Le fortificazioni sui rilievi più elevati, i borghi e le pievi punteggiano
un paesaggio vario: il fiume Cecina, i filari di cipressi, gli oliveti, i
vigneti tipici della campagna toscana si alternano alle dolci colline
argillose, con i colori mutevoli
delle stagioni.
Oltre a questi le manifestazioni geotermiche della “Valle del Diavolo”
e un biolago termale per vacanze
all’insegna dello sport e del relax.

V

Alta Val di Cecina z
miejscowościami Volterra,
Montecatini, Pomerance,
Castelnuovo i Monteverdi
to pełne uroku terytorium,
bogate w historyczne, artystyczne i krajobrazowe
zabytki, inspirujące malarzy
i pisarzy.
Usytuowane na najwyższych wzniesieniach fortyfikacje, wioski i kościoły akcentują zróżnicowany
krajobraz: rzeka Cecina, rzędy
cyprysów, gaje oliwne, typowe dla
toskańskich wsi winnice przeplatają
się z łagodnymi wzgórzami gliniastymi o zmieniających się kolorach
pór roku.
Geotermalne zjawiska doliny „Valle
del Diavolo” („Doliny Diabła”) i
bio-jezioro termalne, dodatkowo
pozwalają na spędzenie urlopu w
atmosferze sportu i relaksu.
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L’antica Velathri, gioiello di arte
etrusca, romana e medievale, è
arroccata su un alto colle e domina la valle del Cecina fino al
mare.

To starożytna Velathri - klejnot
sztuki etruskiej, rzymskiej i średniowiecznej, położony na wysokim
wzgórzu i dominujący dolinę Ceciny, aż po morze.

Ogni civiltà e ogni periodo storico hanno lasciato in lei tracce
indelebili.

Kolejne cywilizacje i kolejne okresy
historyczne pozostawiły po sobie
niezatarte ślady.

Volterra, circondata da un alone di mistero, di solitudine e di
romantica bellezza, è una città
di pietra, perché di pietra sono
le strade, le torri, i palazzi e le
mura austere.

Otoczona aurą tajemnicy, odosobnienia i romantycznego piękna
Voltera to kamienne miasto, bo
właśnie z kamienia są tam drogi,
wieże, pałace i ascetyczne mury.

E di pietra, l’alabastro, è anche il
suo artigianato.
Una città da vivere intensamente
e da scoprire poco a poco, ricca
di eventi e manifestazioni durante tutto l’anno. Tra questi ricordiamo “VolterraTeatro” festival
internazionale del teatro, la rievocazione medievale “Volterra
A.D.1398” e “Volterragusto”, rassegna di prodotti tipici locali.

Kamienne też, bo z alabastrem
związane jest jego rzemiosło.
Miasto to - pozwalające na intensywne przeżycia i stopniowe odkrywanie – jest wypełnione imprezami
i festiwalami przez cały rok. Należy
tu wymienić „VolterraTeatro” - międzynarodowy Festiwal teatru, średniowieczną rekonstrukcję „Volterra
AD1398” i „Volterragusto” - wystawę typowych produktów lokalnych.

Quasi fosse una pietra degli dèi, gli
Etruschi si servivano dell’alabastro
per costruire sarcofaghi e urne
cinerarie con ricche decorazioni
raffiguranti l’immagine del defunto
insieme a scene di vita quotidiana,
a immaginari viaggi nell’oltretomba e a episodi famosi della mitologia greca.
La raccolta di queste urne è custodita nel Museo Guarnacci a
Volterra.
La lavorazione dell’alabastro ha
attraversato tutte le epoche fino ai
giorni nostri. A Volterra è ancora
possibile visitare i laboratori dove
nascono capolavori dalle mani di
abili artigiani.
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Uznawany za kamień bogów alabaster Etruskowie wykorzystywali
do budowy sarkofagów i urn pogrzebowych, które bogato dekorowali, przedstawiając codzienne
sceny z życia zmarłego, wyimaginowane podróże pośmiertne i znane
epizody z greckiej mitologii.

Gli affascinanti musei di Volterra
conservano testimonianze di tremila anni di storia: arte, cultura,
architettura e artigianato dell’antica e misteriosa Velathri, della Volterra romana, medievale e rinascimentale, sveleranno i loro segreti
ai visitatori.

Zbiór tych urn przechowywany jest
w Muzeum Guarnacci w Volterze.

Capolavori unici al mondo, dall’etrusca Ombra della Sera alla più
grande collezione di urne etrusche, dalla Deposizione di Rosso
Fiorentino ai dipinti del Signorelli
e ai manufatti delle storiche fabbriche di alabastro mostrano quanto
fosse culturalmente attiva la città
di Volterra nel passato.

Fascynujące muzea Voltery,
przechowujące zabytki historyczne powstałe w ciągu
trzech tysięcy lat: świadectwa sztuki, kultury, architektury i rzemiosła ze
starożytnej i tajemniczej
Velathri, a potem rzymskiej, średniowiecznej i
renesansowej Voltery,
ukażą zwiedzającym swe
tajemnice.

Obróbka alabastru przetrwała
wszystkie kolejne epoki, aż po dzień
dzisiejszy. W Volterze do chwili
obecnej można jeszcze zwiedzać
warsztaty, w których powstają
dzieła wykonane sprawnymi rękami rzemieślników.

Spostando lo sguardo verso la Val
di Cecina, due importantissimi
musei legati all’attività mineraria,
il Museo delle Miniere di Montecatini Val di Cecina per un viaggio
al centro della terra e il Museo
della Geotermia di Larderello per
comprendere il percorso di un’importante risorsa del territorio:
il vapore, che ancor oggi sbuffa,
gorgoglia e incanta i visitatori della
Valle del Diavolo.

Unikalne na świecie arcydzieła, poczynając od
etruskiej Ombra della
Sera poprzez największy
zbiór etruskich urn, od
Zdjęcia z krzyża pędzla
Rosso Fiorentino po malarstwo Signorelli i artefaktów z historycznych
warsztatów obróbki
alabastru, poświadczają
aktywność kulturalną
miasta Volterra w przeszłości.
Przesuwając spojrzenie
w kierunku Val di Cecina, należy zwrócić uwagę na dwa ważne muzea
związane z górnictwem
- Muzeum Górnictwa
w Montecatini Val di
Cecina, pozwalające na
tzw. podróż w głąb Ziemi,
oraz Muzeum Geotermii
w Larderello, ilustrujące
trasę tej tak istotnej materii - oparów, które nadal
jeszcze uchodzą, bulgoczą
i urzekają zwiedzających
Valle del Diavolo (Dolinę
Diabła).
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i festiwalami przez cały rok. Należy
tu wymienić „VolterraTeatro” - międzynarodowy Festiwal teatru, średniowieczną rekonstrukcję „Volterra
AD1398” i „Volterragusto” - wystawę typowych produktów lokalnych.

Quasi fosse una pietra degli dèi, gli
Etruschi si servivano dell’alabastro
per costruire sarcofaghi e urne
cinerarie con ricche decorazioni
raffiguranti l’immagine del defunto
insieme a scene di vita quotidiana,
a immaginari viaggi nell’oltretomba e a episodi famosi della mitologia greca.
La raccolta di queste urne è custodita nel Museo Guarnacci a
Volterra.
La lavorazione dell’alabastro ha
attraversato tutte le epoche fino ai
giorni nostri. A Volterra è ancora
possibile visitare i laboratori dove
nascono capolavori dalle mani di
abili artigiani.
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Uznawany za kamień bogów alabaster Etruskowie wykorzystywali
do budowy sarkofagów i urn pogrzebowych, które bogato dekorowali, przedstawiając codzienne
sceny z życia zmarłego, wyimaginowane podróże pośmiertne i znane
epizody z greckiej mitologii.

Gli affascinanti musei di Volterra
conservano testimonianze di tremila anni di storia: arte, cultura,
architettura e artigianato dell’antica e misteriosa Velathri, della Volterra romana, medievale e rinascimentale, sveleranno i loro segreti
ai visitatori.

Zbiór tych urn przechowywany jest
w Muzeum Guarnacci w Volterze.

Capolavori unici al mondo, dall’etrusca Ombra della Sera alla più
grande collezione di urne etrusche, dalla Deposizione di Rosso
Fiorentino ai dipinti del Signorelli
e ai manufatti delle storiche fabbriche di alabastro mostrano quanto
fosse culturalmente attiva la città
di Volterra nel passato.

Fascynujące muzea Voltery,
przechowujące zabytki historyczne powstałe w ciągu
trzech tysięcy lat: świadectwa sztuki, kultury, architektury i rzemiosła ze
starożytnej i tajemniczej
Velathri, a potem rzymskiej, średniowiecznej i
renesansowej Voltery,
ukażą zwiedzającym swe
tajemnice.

Obróbka alabastru przetrwała
wszystkie kolejne epoki, aż po dzień
dzisiejszy. W Volterze do chwili
obecnej można jeszcze zwiedzać
warsztaty, w których powstają
dzieła wykonane sprawnymi rękami rzemieślników.

Spostando lo sguardo verso la Val
di Cecina, due importantissimi
musei legati all’attività mineraria,
il Museo delle Miniere di Montecatini Val di Cecina per un viaggio
al centro della terra e il Museo
della Geotermia di Larderello per
comprendere il percorso di un’importante risorsa del territorio:
il vapore, che ancor oggi sbuffa,
gorgoglia e incanta i visitatori della
Valle del Diavolo.

Unikalne na świecie arcydzieła, poczynając od
etruskiej Ombra della
Sera poprzez największy
zbiór etruskich urn, od
Zdjęcia z krzyża pędzla
Rosso Fiorentino po malarstwo Signorelli i artefaktów z historycznych
warsztatów obróbki
alabastru, poświadczają
aktywność kulturalną
miasta Volterra w przeszłości.
Przesuwając spojrzenie
w kierunku Val di Cecina, należy zwrócić uwagę na dwa ważne muzea
związane z górnictwem
- Muzeum Górnictwa
w Montecatini Val di
Cecina, pozwalające na
tzw. podróż w głąb Ziemi,
oraz Muzeum Geotermii
w Larderello, ilustrujące
trasę tej tak istotnej materii - oparów, które nadal
jeszcze uchodzą, bulgoczą
i urzekają zwiedzających
Valle del Diavolo (Dolinę
Diabła).
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L’Alta Val di Cecina con Volterra, Montecatini, Pomarance,
Castelnuovo e Monteverdi è un
territorio pieno di fascino ricco di
beni storici, artistici, archeologici
e paesaggistici che hanno ispirato
pittori e letterati.
Le fortificazioni sui rilievi più elevati, i borghi e le pievi punteggiano
un paesaggio vario: il fiume Cecina, i filari di cipressi, gli oliveti, i
vigneti tipici della campagna toscana si alternano alle dolci colline
argillose, con i colori mutevoli
delle stagioni.
Oltre a questi le manifestazioni geotermiche della “Valle del Diavolo”
e un biolago termale per vacanze
all’insegna dello sport e del relax.

V

Alta Val di Cecina z
miejscowościami Volterra,
Montecatini, Pomerance,
Castelnuovo i Monteverdi
to pełne uroku terytorium,
bogate w historyczne, artystyczne i krajobrazowe
zabytki, inspirujące malarzy
i pisarzy.
Usytuowane na najwyższych wzniesieniach fortyfikacje, wioski i kościoły akcentują zróżnicowany
krajobraz: rzeka Cecina, rzędy
cyprysów, gaje oliwne, typowe dla
toskańskich wsi winnice przeplatają
się z łagodnymi wzgórzami gliniastymi o zmieniających się kolorach
pór roku.
Geotermalne zjawiska doliny „Valle
del Diavolo” („Doliny Diabła”) i
bio-jezioro termalne, dodatkowo
pozwalają na spędzenie urlopu w
atmosferze sportu i relaksu.
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L’antica Velathri, gioiello di arte
etrusca, romana e medievale, è
arroccata su un alto colle e domina la valle del Cecina fino al
mare.

To starożytna Velathri - klejnot
sztuki etruskiej, rzymskiej i średniowiecznej, położony na wysokim
wzgórzu i dominujący dolinę Ceciny, aż po morze.

Ogni civiltà e ogni periodo storico hanno lasciato in lei tracce
indelebili.

Kolejne cywilizacje i kolejne okresy
historyczne pozostawiły po sobie
niezatarte ślady.

Volterra, circondata da un alone di mistero, di solitudine e di
romantica bellezza, è una città
di pietra, perché di pietra sono
le strade, le torri, i palazzi e le
mura austere.

Otoczona aurą tajemnicy, odosobnienia i romantycznego piękna
Voltera to kamienne miasto, bo
właśnie z kamienia są tam drogi,
wieże, pałace i ascetyczne mury.

E di pietra, l’alabastro, è anche il
suo artigianato.
Una città da vivere intensamente
e da scoprire poco a poco, ricca
di eventi e manifestazioni durante tutto l’anno. Tra questi ricordiamo “VolterraTeatro” festival
internazionale del teatro, la rievocazione medievale “Volterra
A.D.1398” e “Volterragusto”, rassegna di prodotti tipici locali.
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Toscana da scoprire
Una Full Immersion in una delle
più belle regioni al mondo, la Toscana, attraverso le città principali
e itinerari alternativi, ricchi di suggestione.

Odkrywanie Toskanii
Całkowite upojenie się jednym z
najpiękniejszych regionów świata
- Toskanią, zwiedzając jej główne
miasta i pełne sugestii alternatywne trasy.

Volterra, Pisa, S.Gimignano: cultura, natura e arte
Per chi desidera scoprire il patrimonio artistico, culturale e le bellezze naturali di una delle zone più
belle della Toscana.

Volterra, Piza, San Gimignano:
kultura, przyroda i sztuka
Dla tych, którzy pragną odkryć zasoby artystyczne, kulturalne i czar
przyrody jednego z najpiękniejszych
rejonów Toskanii.

Benessere, arte e storia tra Pisa e
Volterra - Luxury tour
Un tuffo nella cultura e nella storia unendo i capolavori dell’arte
toscana a una pausa antistress
nella cittadina termale di Casciana
Terme.

Dobrostan, sztuka i historia między Pisa i Volterą - Luxury tour
Poznawanie kultury i historii,
przeplatając arcydzieła sztuki
toskańskiej z antystresowym wypoczynkiem w miejscowości uzdrowiskowej Casciana Terme.

Passeggiata Etrusca
Tornare indietro di 3000 anni e
immergersi nello straordinario
mondo di un popolo misterioso e
affascinante.
Volterra in New Moon - The Twilight Saga
Un soggiorno da sogno a Volterra,
l’antichissima città dei Volturi, tra
resti millenari e simboli misteriosi,
sulle tracce di Edward e Bella.
Pisa, Volterra, San Gimignano e
Montalcino
Un’esperienza sensoriale tra verdi colline, storia millenaria, torri
svettanti, cantine storiche e calici
di vino...

Spacer Etrusków
Cofnięcie się o 3000 lat i zagłębienie
się w niezwykły świat tajemniczego i
fascynującego ludu.
Volterra in New Moon - The Twilight Saga
Wyśniony pobyt w Volterze, starożytnym mieście ludu Volturi, wśród
wiekowych ruin i tajemniczych
symboli, śledząc ślady Edwarda i
Belli.

Consorzio Turistico Volterra
Valdicecina Valdera
Via Franceschini 34
56048 Volterra
tel. +39 0588 86099
info@volterratur.it
www.volterratur.it

Emozioni Toscane
Agenzia Viaggi e Tour Operator
“La Toscana su Misura per te”
Toskańskie emocje
Biuro Podróży i Tour Operator
“Toskania spełniająca Twoje oczekiwania”
tel. + 39 0588 86099
info@emozionitoscane.com

Vola a Pisa, a soli 60 chilometri
da Volterra, e immergiti
nel cuore della Toscana
Leć do Pizy, odległej tylko 60 km od Voltery, i
pogrąż się w sercu Toskanii
www.pisa-airport.com

Kultura, Przyroda i Sport
Sztuka i historia na przemian z aktywnością sportową i trasami biegnącymi po parujących ziemiach
doliny Val di Cecina.
Dla miłośników kultury i aktywnego urlopu.

Da Volterra al centro della terra
Viaggio alla scoperta di Volterra,
imponente città dalla storia millenaria e dell’antica Miniera di rame
di Montecatini Val di Cecina in
un emozionante percorso verso il
centro della terra.

Z Voltery w głąb ziemi
Odkrywcza podróż do Voltery,
wspaniałego miasta o wielowiekowej historii i dawnej Kopalni
miedzi w Montecatini Val di Cecina wraz z ekscytującą wyprawą w
głąb Ziemi.

Toskania, Włochy

V
 V  C

Da tremila anni nel cuore
della Toscana

Od trzech tysięcy lat w sercu
Toskanii

In Val di Cecina la natura e l’ospitalità della gente si coniugano felicemente alla storia e all’arte, in un
percorso di millenni che va dagli
Etruschi ai Romani, dal Medioevo
al Rinascimento.

W Val di Cecina przyroda i gościnność ludzka doskonale splatają
się ze sztuką i historią datującą
się od tysiącleci, od Etrusków po
Rzymian, od średniowiecza po renesans.

Incantevoli itinerari, con al centro
la città di Volterra, si snodano in
un territorio incontaminato, con
tracce di castelli, palazzi, pievi romaniche e borghi medievali.
La meta ideale per un soggiorno in
Toscana, tra la pace e la tranquillità della campagna ma anche a contatto con un patrimonio culturale
inesauribile, a due passi dal mare e
dalle più importanti città d’arte toscane (Siena, Pisa, Firenze, Lucca e
S.Gimignano).
Il Consorzio Turistico offre ai visitatori i servizi indispensabili per
una piacevole vacanza con proposte di soggiorno in grado di soddisfare ogni esigenza.

Piza, Volterra, San Gimignano i
Montalcino
Zmysłowe doznania wśród zielonych wzgórz, wielowiekowej historii, strzelistych wież, historycznych
winiarni i kieliszków wina...

Cultura, Natura e Sport
Arte e storia alternati alle attività
sportive e ai percorsi nelle terre
fumanti della Val di Cecina.
Per gli amanti della cultura e delle
vacanze attive.

Volterra,
Valdicecina
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Consorzio Turistico Volterra
Valdicecina Valdera
Via Franceschini 34
56048 Volterra
tel. +39 0588 86099
info@volterratur.it
www.volterratur.it

Emozioni Toscane
Agenzia Viaggi e Tour Operator
“La Toscana su Misura per te”
Toskańskie emocje
Biuro Podróży i Tour Operator
“Toskania spełniająca
Twoje oczekiwania”
tel. + 39 0588 86099
info@emozionitoscane.com

Urzekające trasy wraz ze swoim
centrum kulturalnym - miastem
Volterra wiją się po całym nietkniętym terytorium z pozostałościami
zamków, pałaców, kościołów romańskich i średniowiecznych osad.
Idealne miejsce na urlop w Toskanii, wśród ciszy i spokoju na
wsi, pozostając jednak w bliskim
kontakcie z niewyczerpalnym dziedzictwem kulturowym, nieopodal
morza i najważniejszych toskańskich miast sztuki (Siena, Piza, Florencja, Lucca i San Gimignano).
Konsorcjum Turystyczne oferuje
gościom usługi uatrakcyjniające
pobyt wypoczynkowy wraz z propozycjami potrafiącymi zaspokoić
wszelkie wymagania.
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Toscana da scoprire
Una Full Immersion in una delle
più belle regioni al mondo, la Toscana, attraverso le città principali
e itinerari alternativi, ricchi di suggestione.

Odkrywanie Toskanii
Całkowite upojenie się jednym z
najpiękniejszych regionów świata
- Toskanią, zwiedzając jej główne
miasta i pełne sugestii alternatywne trasy.

Volterra, Pisa, S.Gimignano: cultura, natura e arte
Per chi desidera scoprire il patrimonio artistico, culturale e le bellezze naturali di una delle zone più
belle della Toscana.

Volterra, Piza, San Gimignano:
kultura, przyroda i sztuka
Dla tych, którzy pragną odkryć zasoby artystyczne, kulturalne i czar
przyrody jednego z najpiękniejszych
rejonów Toskanii.

Benessere, arte e storia tra Pisa e
Volterra - Luxury tour
Un tuffo nella cultura e nella storia unendo i capolavori dell’arte
toscana a una pausa antistress
nella cittadina termale di Casciana
Terme.

Dobrostan, sztuka i historia między Pisa i Volterą - Luxury tour
Poznawanie kultury i historii,
przeplatając arcydzieła sztuki
toskańskiej z antystresowym wypoczynkiem w miejscowości uzdrowiskowej Casciana Terme.

Passeggiata Etrusca
Tornare indietro di 3000 anni e
immergersi nello straordinario
mondo di un popolo misterioso e
affascinante.
Volterra in New Moon - The Twilight Saga
Un soggiorno da sogno a Volterra,
l’antichissima città dei Volturi, tra
resti millenari e simboli misteriosi,
sulle tracce di Edward e Bella.
Pisa, Volterra, San Gimignano e
Montalcino
Un’esperienza sensoriale tra verdi colline, storia millenaria, torri
svettanti, cantine storiche e calici
di vino...

Spacer Etrusków
Cofnięcie się o 3000 lat i zagłębienie
się w niezwykły świat tajemniczego i
fascynującego ludu.
Volterra in New Moon - The Twilight Saga
Wyśniony pobyt w Volterze, starożytnym mieście ludu Volturi, wśród
wiekowych ruin i tajemniczych
symboli, śledząc ślady Edwarda i
Belli.

Consorzio Turistico Volterra
Valdicecina Valdera
Via Franceschini 34
56048 Volterra
tel. +39 0588 86099
info@volterratur.it
www.volterratur.it

Emozioni Toscane
Agenzia Viaggi e Tour Operator
“La Toscana su Misura per te”
Toskańskie emocje
Biuro Podróży i Tour Operator
“Toskania spełniająca Twoje oczekiwania”
tel. + 39 0588 86099
info@emozionitoscane.com

Vola a Pisa, a soli 60 chilometri
da Volterra, e immergiti
nel cuore della Toscana
Leć do Pizy, odległej tylko 60 km od Voltery, i
pogrąż się w sercu Toskanii
www.pisa-airport.com

Kultura, Przyroda i Sport
Sztuka i historia na przemian z aktywnością sportową i trasami biegnącymi po parujących ziemiach
doliny Val di Cecina.
Dla miłośników kultury i aktywnego urlopu.

Da Volterra al centro della terra
Viaggio alla scoperta di Volterra,
imponente città dalla storia millenaria e dell’antica Miniera di rame
di Montecatini Val di Cecina in
un emozionante percorso verso il
centro della terra.

Z Voltery w głąb ziemi
Odkrywcza podróż do Voltery,
wspaniałego miasta o wielowiekowej historii i dawnej Kopalni
miedzi w Montecatini Val di Cecina wraz z ekscytującą wyprawą w
głąb Ziemi.

Toskania, Włochy
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Da tremila anni nel cuore
della Toscana

Od trzech tysięcy lat w sercu
Toskanii

In Val di Cecina la natura e l’ospitalità della gente si coniugano felicemente alla storia e all’arte, in un
percorso di millenni che va dagli
Etruschi ai Romani, dal Medioevo
al Rinascimento.

W Val di Cecina przyroda i gościnność ludzka doskonale splatają
się ze sztuką i historią datującą
się od tysiącleci, od Etrusków po
Rzymian, od średniowiecza po renesans.

Incantevoli itinerari, con al centro
la città di Volterra, si snodano in
un territorio incontaminato, con
tracce di castelli, palazzi, pievi romaniche e borghi medievali.
La meta ideale per un soggiorno in
Toscana, tra la pace e la tranquillità della campagna ma anche a contatto con un patrimonio culturale
inesauribile, a due passi dal mare e
dalle più importanti città d’arte toscane (Siena, Pisa, Firenze, Lucca e
S.Gimignano).
Il Consorzio Turistico offre ai visitatori i servizi indispensabili per
una piacevole vacanza con proposte di soggiorno in grado di soddisfare ogni esigenza.

Piza, Volterra, San Gimignano i
Montalcino
Zmysłowe doznania wśród zielonych wzgórz, wielowiekowej historii, strzelistych wież, historycznych
winiarni i kieliszków wina...

Cultura, Natura e Sport
Arte e storia alternati alle attività
sportive e ai percorsi nelle terre
fumanti della Val di Cecina.
Per gli amanti della cultura e delle
vacanze attive.

Volterra,
Valdicecina
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Urzekające trasy wraz ze swoim
centrum kulturalnym - miastem
Volterra wiją się po całym nietkniętym terytorium z pozostałościami
zamków, pałaców, kościołów romańskich i średniowiecznych osad.
Idealne miejsce na urlop w Toskanii, wśród ciszy i spokoju na
wsi, pozostając jednak w bliskim
kontakcie z niewyczerpalnym dziedzictwem kulturowym, nieopodal
morza i najważniejszych toskańskich miast sztuki (Siena, Piza, Florencja, Lucca i San Gimignano).
Konsorcjum Turystyczne oferuje
gościom usługi uatrakcyjniające
pobyt wypoczynkowy wraz z propozycjami potrafiącymi zaspokoić
wszelkie wymagania.

