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Festiwal Pucciniego
w Toskanii
Lukka – Piza – Torre del Lago

Organizatorem wycieczki jest Wine Service sp. z o.o.
Rezerwacja: rezerwacje@wine-service.pl, tel. kom. 0 722 100 224
www.podrozezwinem.pl

 11–14 sierpnia 2022
2490 PLN + 930 EUR + przelot OD 1400 PLN
 Wycieczkę prowadzi Dorota Romanowska

Puccini to niewątpliwe jeden z największych twórców opery włoskiej. Arie i duety z jego utworów słyszał każdy. W sierpniu,
nieopodal położonej w Toskanii miejscowości Viareggio, odbywa się festiwal dedykowany wielkiemu kompozytorowi. Zapraszamy
do wzięcia udziału w wyjeździe, podczas którego w usytuowanym na brzegu ukochanego przez Pucciniego jeziora Massaciuccoli
będzie można posłuchać dwóch spośród jego najsłynniejszych oper: Turandot i Tosca. Oprócz tego odwiedzimy miejsca związane
z życiem kompozytora z jego rodzinnym, przepięknym miastem Lukka na czele, a także spróbujemy powstających w okolicy
toskańskich win także wiele mających wspólnego z Puccinim, który bez wina nie wyobrażał sobie komponowania i życia.
Dzień 1 Przylot do Włoch
W godzinach wieczornych przelot z Warszawy do Pizy, a następnie przejazd na nocleg do jednej z posiadłości położonych wśród
wzgórz porośniętych winnicami i gajami oliwnymi.
Dzień 2 Torre del Lago
Przed południem przejedziemy do Torre del Lago, miejscowości w której
tworzył i mieszkał przez większą część życia Giacomo Puccini. Zwiedzimy jego willę, a także przespacerujemy się brzegiem jeziora, gdzie
maestro w przerwach od pracy polował na dzikie ptactwo. Następnie odwiedzimy jedną z winiarni apelacji Colline Lucchesi, w której
oprócz znakomitych win z odmiany sangiovese w roli głównej powstaje
także wyśmienita oliwa. Przespacerujemy się wśród winorośli i drzewek
oliwnych, a potem zjemy wspólny lunch na tarasie posiadłości podczas
którego spróbujemy oczywiście lokalnych win. Po południu wrócimy

na odpoczynek i degustację kolejnych win do położonej w sielskim
otoczeniu willi. Wieczorem ponownie udamy się do Torre del Lago,
aby w usytuowanym nad samym jeziorem amfiteatrze podziwiać monumentalną inscenizację opery Turandot.
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Dzień 3 Lukka
Tego dnia wybierzemy się do rodzinnego miasta Pucciniego, którym jest położona nieco na uboczu standardowej trasy turystycznej, pełna średniowiecznych zabytków i urokliwych zaułków, Lukka.
Odwiedzimy dom, w którym urodził się i mieszkał w dzieciństwie
Giacomo Puccini, a potem w towarzystwie polskojęzycznego przewodnika przespacerujemy się po centrum miasta, by choć na niedługi czas
zanurzyć się w jego fantastyczną atmosferę. W porze lunchu zatrzymamy się na wspólny posiłek w jednej z miejscowych restauracji.
Następnie wrócimy do hotelu, żeby wypocząć przed czekającymi nas
wieczorem atrakcjami. Tego wieczoru chętni ponownie odwiedzą amfiteatr w Torre del Lago by wysłuchać kolejnej opery maestra – Tosca.
Dzień 4 Piza
Przedpołudnie spędzimy na spokojnej toskańskiej prowincji pośród
ziół i winnic. Po wczesnym lunchu w willi wykwaterujemy się i udamy
w stronę Pizy, gdzie na słynnym Campo dei Miracoli, oprócz najbardziej znanej krzywej wieży na świecie, zobaczymy wyjątkowej urody,
monumentalną romańską katedrę oraz jedno z największych średniowiecznych baptysteriów. Wieczorem wylecimy z lotniska w Pizie
do Warszawy.
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Gwarantujemy:
Przelot tanimi liniami lotniczymi na trasie Warszawa – Piza – Warszawa;
zakwaterowanie: 3 noclegi w pokojach dwuosobowych w hotelu o standardzie 4* (pokoje jednoosobowe za dopłatą 300 EUR); bilet na spektakl
Turandot w sektorze pierwszym, wyżywienie 2 razy dziennie: śniadania i
obiady lub kolacje (w zależności od programu); wino do obiadów/kolacji
w ilości ok. 1/2 butelki na osobę; wizyty i degustacje zgodnie z programem; zwiedzanie miast i miejsc związanych z Puccinim; przejazdy na
miejscu; opiekę pilota-specjalisty winiarskiego; opiekę miejscowego przewodnika w Lukka; ubezpieczenie KL, NNW i Bagaż, Covid i Kwarantanna.
Dodatkowo płatne: posiłki, napoje oraz świadczenia niewymienione w
ofercie; dopłata do pokoju jednoosobowego – 300 EUR; drugi spektakl
operowy Tosca w sektorze pierwszym – 170 EUR; ewentualne bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; zwyczajowe napiwki 30 EUR/os.

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności realizacji poszczególnych punktów programu.
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