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PROPOZYCJA
„Wloskie Alfabeto…”

LICZBA OSÓB: 48
TERMIN: allora…

4-10.04.2019

/



PURA VIDA !

2

A, jak Abbicco – kuchnia włoska to prawdziwy klasyk wśród smaków świata. To
nie tylko makarony i pizza, ale również świeże warzywa, przyprawy, zioła, sery.
Jakby tego było mało, pełny, włoski posiłek składa się od 3 do 6 dań, ale to nie
koniec przyjemności. Najlepsze zostaje na koniec i wtedy pojawia się abbicco, czyli
senność która przychodzi po solidnym posiłku. Krótko mówiąc, czas na sjestę,
zadowoleni ?  .….To poleżmy razem  .

B, jak Buongiorno – słowo klucz,  które otworzy nam wszystkie drzwi. Na
każdym kroku przekonacie się Państwo ze Włosi to zawsze uśmiechnięci i mili
ludzie. Pod względem otwartości i uczynności nie maja sobie równych.

C, jak che Figata! – nie powinno dziwić, że wiele z najpopularniejszych
włoskich wyrażeń zawiera - jak się domyślacie - jedzenie. Che Figata! jest tego
doskonałym przykładem. Oczywiście, wyrażenie zasadniczo oznacza w mowie
potocznej „super!” , ale jeśli wyciągniemy słownik okaże się, że dosłowne
tłumaczenie jest zupełnie inne.

D, jak Dolce Vita – chyba najsłynniejszy włoski motyw, ale trzeba przyznać że
Włosi potrafią sobie życie osłodzić.

E, jak Energia - tej na pewno nie zabraknie podczas wyjazdu.

F, jak Familgia – rodzina jest bardzo ważnym elementem w życiu Włochów. Grupka
bliskich sobie osób, zazwyczaj spotyka się przy rodzinnym,  suto zastawionym stole, gdzie
nawet najdalszy kuzyn jest traktowany jak najbliższa rodzina.



PURA VIDA !

3

Giorno 1 – zbiórka na lotnisku w Katowicach, przelot do Mediolanu. Lądowani
eokoło 14.30. Zwiedzanie miasta. Mediolan, to stolica mody i designu. Zobaczymy jedna z
największych katedr na świecie, zamek, kościoły i budynki z przed kilku wieków. Dzisiaj
intensywny dzień, kolacja na mieście i nocleg w hotelu. Na kolację najprawdopodbniej
risotto, ponieważ okolice Mediolanu to ryżowe zagłębie Europy.

Giorno 2 – pobudka wcześnie rano, śniadanie. Przejazd do Sirmone nad jeziorem
Garda, urokliwego miasteczka leżącego na cyplu wcinającym się w głąb jeziora. Mały spacer
po  mieście którego historia sięga IV w. p.n.e. Zobaczymy XIII wieczny zamek oraz
pozostałości rzymskich budowli. Później pojedziemy do Werony, powzdychać do Romea i
zachwycić się Julią. Posłuchamy o najsłynniejszym romansie wszechczasów. Rzucimy okiem
na amfiteatr. Pojedziemy na Piazza delle Erbe, jedno z bardziej klimatycznych miejsc w tym
mieście, gdzie można zatrzymać się na chwilę, wypić pyszną kawę i cieszyć się życiem.
Dookoła znajdują się piękne XIV wieczne i renesansowe budowle, wśród których codziennie
rozkłada się targ handlowy.  Następnie pójdziemy w stronę Ponte Pietro. Przyjazd na
kolację w okolice Padwy lub Bolonii i nocleg.
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Giorno 3 – Dzień dzisiejszy spędzimy we Florencji. Perle Toskanii, ikonie
włoskiej turystyki, mieście które oczarowuje, obezwładnia i zachwyca.
Na trasie naszego spaceru będą Katedra Santa Maria del Fiore, historyczne
centrum miasta, z pałacem Uffizi i Pałace Vecchio. Dalej pójdziemy na San
Lorenzo, który słynie z zabytków związanych z rodem Medyceuszy oraz z
głównego targu Mercato Centrale.
Nie może zabraknąć spaceru nad rzeka Arno i Ponte Vecchio - najstarszego
mostu Florencji i jedynego zachowanego po II Wojnie Światowej. Przeprawa
wyróżnia się tym, że jest niemal całkowicie zabudowana budynkami, w których
dziś mieszczą się sklepy z biżuterią oraz złotem. Most znany jest też jako Most
Złotników. Niemal o każdej porze dnia jest zapchany ludźmi. Pędzimy na nocleg
w okolicach Florencji.
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Giorno 4 –. Śniadanie z widokiem na wspaniałe toskańskie krajobrazy, wyjazd
z hotelu do San Gimignano – bardzo charakterystycznego, starego, średniowiecznego
miasta otoczonego murami. Położone jest ono na wzgórzu wysokim na 334 m, górując
ponad doliną Elsy (Val d’Elsa). Jego specyfika wynika z mnogości wysokich, starych
wież, widocznych z dużej odległości od miasta. Historyczne centrum znajduje się na
liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
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Tego dnia wpadniemy jeszcze do Sieny, bo jakże to by było – być w Toskanii i nie
posłuchać o Palio….
Siena najbardziej znana jest ze swego głównego placu, na którym 2 razy w roku
odbywają się słynne konne wyścigi Palio oraz ze swej pięknej katedry. Centralny plac
Piazza del Campo ma dość specyficzny kształt muszli, jest półkolisty i opada skośnie w
dół od strony domów okalających plac do pałacu Palazzo Publico, w którym znajdują
się władze miasta. Podobno oddaje to kształt płaszcza Panny Marii, która się opiekuje
Sieną. Powierzchnia placu wyłożona jest cegłami. Chodząc po nim ma się dziwne
wrażenie pochyłości... Całość tworzy bardzo ciekawy efekt. Nocleg w okolicach Rzymu.
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Giorno 5 – śniadanie i przyjazd do Rzymu. Cały dzień na zwiedzanie
tego co najważniejsze. Zaczynamy od starożytności - m.in. Koloseum - słynny
starożytny amfiteatr (z zewnatrz), Fora Imperiali – zespoły architektoniczno-
urbanistyczne straożytnego miasta, Kapitol – najważniejsze wzgórze Rzymu.….
Nie ominiem oczywiście Watykanu: Bazyliki i placu św. Piotra, grobu św. Jana
Pawła II i kaplicy Sykstyńskiej.
Druga cześć dnia to Castello de A’ngelo, czyli Zamek Świętego Anioła który
oferuje jeden z najlepszych widoków na Rzym. Gdy już nacieszymy oczy
zapraszamy na spacer w kierunku Piazza Navona – najprawdopodobniej
najpiękniejszy z Rzymskich placów i słynne miejsce spotkań mieszkańców.
Tego dnia kolacje zjemy w Rzymie, w restauracji blisko Schodów Hiszpańskich,
tak aby po kolacji zobaczyć jak zmienia się Rzym nocą i przejść się na Plac
Hiszpański oraz pod fontannę Di Trevi. Wracamy nocą do hotelu .
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Giorno 6 – śniadanie w hotelu. Przejazd do Monte Casino, miejsca

słynącego z jednej z najbardziej zaciętych bitew II wojny światowej. Zobaczymy

tam m.in. klasztor na wzgórzu oraz cmentarz. Wracając zatrzymamy się we

Frascati, jest to jedno z 13 miast Castelli Romani. Miasto to jest jednym z tych,

gdzie bogaci Rzymianie odpoczywali od tłumów stolicy. Znajdziemy tutaj

przepiękne ogrody i wille oraz niezrównany widok na Rzym. Spróbujemy tez

słynnego białego wina Frascati oraz innych tutejszych specjałów  Nocleg w

okolicach Neapolu.
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Giorno 7 – Po śniadaniu westchniemy za Lenartowiczem Teofilem
niejakim. - „Spójrz, oto Capri czarowna, Zieloność jaka tam świeża! Powiedz:
czy brzegi to ziemi, Czy rajskie widać wybrzeża?”
Rajska Capri, to wyspa słynąca z pięknych widoków i kosmicznych cen.
Capri to największe miasto na wyspie, leży między dwoma wzgórzami. Kręte
strome zaułki wychodzą na uroczy rynek Piazza Umberto, zastawiony
kawiarnianymi stolikami. Wieczorem plac rozświetlają nastrojowe barwne
lampki,  które dodają uroku. Na obrzeżach miasta stoi stary klasztor Certosa
San Giacomo.  Obok klasztoru - z Giardini Augustos rozciąga się przepiękna
panorama  na wybrzeże i skały.
Anacapri to druga główna miejscowość na wyspie, bardziej rozległa i nie tak
malownicza jak Capri. Niedaleko rynku stoi kościół San Michele - najważniejszy
zabytek miasta.
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Następnie w programie mamy Pompeje, uważane były za jedno z
najatrakcyjniejszych miast starożytnego Rzymu. Budowle wznoszone były z harmonią
i pięknem. Jednak dnia 24 sierpnia 79 roku n.e. Pompeje spotkała tragedia. Wybuch
wielkiego wulkanu, Wezuwiusza spowodował ogromne zniszczenia w mieście. Na
szczęście popiół wulkaniczny, który zasypał Pompeje doskonale zakonserwował
budowle i przedmioty, co pozwala nam poznać wygląd rzymskiego miasta i życie jego
mieszkańców. Mieszkańcy ginęli zaczadzeni, często zanim dopadł ich jeszcze gorący
popiół. Do dziś doliczono się dwóch tysięcy ofiar. Domy publiczne w Pompejach są
ciekawym tematem. Przede wszystkim ze względu na cenę świadczonych tam usług,
która była naprawdę niewielka i nawet niewolnik mógł sobie pozwolić na chwilę
rozkoszy. Przeciętna cena kilku chwil z dziewczyną kosztowała tyle, co pół dzbanka
wina lub dwa bochenki chleba. Mimo jednak, że prostytucja była tak
rozpowszechniona, warunki w domach publicznych nie były najlepsze: łóżka były za
krótkie, a pokoiki ciemne. Wielu klientom nie chciało się zdjąć nawet obuwia i stąd
pochodzą ślady obcasów na ścianach.
Wieczornym samolotem wracamy do Katowic… Buona Notte.
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R, jak Raguagglio - spróbujcie to Państwo wymówić…prawdziwy koszmar dla
uczących się włoskiego.

S, jak Salute! – lub Cin Cin! przydają się zwłaszcza podczas przełamywania lodów z
miejscowymi , oczywiście przy lokalnych napojach wyskokowych.

T, jak Tappetto - dla miłośników nauki języków obcych… tappeto, to nie jakby się
wydawało tapeta, a dywan, natomiast divano to kanapa, a canapa to KONOPIE!....ehhh
dobrze że vino towino…

U jak, Un Cafe - mała czarna to niemalże narodowe dobro we Włoszech.
Warto wiec wiedzieć jak poprawnie zamówić kawę. Cappucino włosi pija do
śniadania i zamawiają je wyłącznie do godziny 11.00. Prosząc kelnera o „un cafe”
otrzymamy espresso, jeżeli chcemy wypić je z mlekiem prosimy wtedy o „un cafe
con latte”, prosząc o samo „latte” możemy otrzymać szklankę mleka.

V, jak Vino - Włosi są jednym z najstarszych i największych producentów win na
świecie. Produkuje się je tutaj już od 1000 r. p.n.e. Ciekawostką jest również że
średnia długość życia we Włoszech to 83 lata…. Przypadek ? Nie sądzimy…

Z, jak Zolletta di Zucchero – czyli, po prostu kostka cukru… tak na wszelki
wypadek, gdyby była potrzebna do „un cafe”
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W CENIE WYJAZDU:
PRZELOTY w obie strony z dużym bagażem podręcznym
i małym bagażem podręcznym
6 NOCLEGÓW – w Hotelach 3* gwiazdkowych, pokoje dwu- i
trzyosobowe.
TRANSPORT NA MIEJSCU
WYŻYWIENIE według programu, śniadania i obiadokolacje
WINO do każdej kolacji
OPIEKA Polskojęzycznego Pilota-Przewodnika
NIESPODZIANKI I DEGUSTACJE w czasie podróży
WIELE UŚMIECHU I ŻYCZLIWA ATMOSFERA w czasie
wyjazdu
UBEZPIECZENIE turystyczne w wariancie podstawowym
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA GRUPY – w terminie
uzgodnionym
INFORMACJE PRAKTYCZNE – szczegółowy plik wysyłany
drogą mailową

POZA CENĄ WYJAZDU (DODATKOWO PŁATNE):
Wstępy i atrakcje 140euro
WYDATKI NATURY OSOBISTEJ np. przekąski, napoje, pamiątki, taksówki, połączenia
telefoniczne
Zwyczajowe napiwki dla kierowcy i lokalnych przewodników– około 15 euro/osoba
Dopłata do pokoju jednoosobowego.
CENA: PRZY GRUPIE MIN. 48 OSÓB – ok..2999pln
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Do uslyszenia!

Zapraszam do kontaktu:

Rafal Rouba
+48 601 632 580

biuro@puravida.com.pl

PURA VIDA !
www.puravida.com.pl

pl. Dabrowskiego 3
90-249 Lódz, Polska
NIP: 725-214-33-98

/

/

‘ ,


