
UMBRIA SIOSTRA TOSKANII + MADE EXPO
program ramowy wyjazdu studialnego SARP

TERMIN  12.10  –  21.10  2012  ( dziesięć dni )
Umbria siostra Toskani 12-21 PAŹDZIERNIKA 2012 (od czwartku do niedzieli). 
Uczestników zabieramy z Olsztyna, Warszawy, Częstochowy, Katowic.

Zapraszamy do uczestnictwa w wyjeździe studialnym do ITALII - UMBRII i na MADE 
EXPO - MILANO \ ARCHITETTURA DESIGN... (doroczna duża impreza targowa  
technologii architektoniczni – budowlanych, dedykowana Architektom)

Tym razem, klimat Italii łapać będziemy w Umbrii i na drodze do Umbrii w Emilli  
Romanii,  Veneto, Toskanii. Wśród atrakcji: VICENZA Z PALLADIEM, toskańskie  
skalne baseny termalne (gorąca kąpiel w otwartym pejzażu),a w centrum pasma 
Apeninów - kamienne miasta pamiętające Etrusków, ORVIETO (lub opcja Pitigliano),  
PERUGIA, AREZZO (lub opcja Gubbio), ASYŻ św. Franciszka.

Podróż wieńczy pobyt w MEDIOLANIE ( półtorej dnia)ze specjalną opieką naszej  
grupy serwowaną przez organizatorów MADE EXPO, (wizyta na targach, specjalne 
spotkania architektów - rauty, eventy) - dla nie architektów do wyboru: zwiedzanie 
muzeów , domów mody i klubów Mediolanu. W drodze powrotnej rejs po LAGUNIE 
WENECKIEJ w zupełnie nowej odsłonie.

Cała wyprawa wzbogacona zostanie dziełami gwiazd współczesnej architektury: 
RENZO PIANO, MASSIMILIANO & DORIANA FUKSAS, OSCAR NIEMEYER, ALDO  
ROSSI, MARIO BOTTA, STUDIO ITALO ROTA, 5+1AA, CARLO SCARPA, TADAO ANDO,  
SANTIAGO CALATRAVA,

Oczywiście jako wytrawni podróżnicy nie zapomnimy o testowaniu kuchni włoskiej 
(pamiętacie toskańskie obiadokolacje z Mamma-Mia?), i dobrym nastroju a la grappa 

Dzień pierwszy: 12.10. (Piątek)
 
Godzina 05:00 – wyjazd z Olsztyna , przez Warszawę, Częstochowę, Katowice, 
przejazd do Czech (podczas przejazdu przez Polskę, krótki postój na obiad – we 
własnym zakresie -- ok.1h), zakwaterowanie w hotelu w Hodoninie (Morawy), 
obiadokolacja i nocleg.
 
Dzień drugi: 13.10. (Sobota)
 
Wczesne śniadanie, wyjazd do Włoch do hotelu (okolice Padwy) – obiadokolacja i 
nocleg. Przejeżdżać będziemy przez urokliwe i całkowicie różniące się od siebie 
regiony, region Friuli (światowej sławy wino), Veneto (laguna). Podczas przejazdu 

zwiedzimy  Vicenz`ę, położoną w regionie Wenecji Euganejskiej, u podnóża Alp 
Weneckich – miasto którego splendor ozdabiają dzieła Andea Palladio. 
Przechadzka po historycznym centrum z Piazza dei Signori i Basilica Palladina, 



kościoły średniowieczne i renesans, XI wieczna, 85 metrowa wieża Torre di Piazza. 
Ponadto wśród innych Palladianów wzorowany na antycznych, Teatro Olimpico, 
najstarszy, kryty dachem teatr w Europie, 

Dzień trzeci: 14.10. (Niedziela) 

Po śniadaniu pojedziemy do Chianciano Terme, po zameldowaniu wyruszamy do 
pobliskiego Bagni San Filippo, gdzie w utworach skalnych – konchach wapiennych, 
podobnych do azjatyckiego Pamucale, zażyjemy kąpieli w czynnych od czasów 
starożytnych termach na świeżym powietrzu. Po powrocie do hotelu 
obiadokolacja i nocleg.

 Dzień czwarty: 15.10 ( poniedziałek ) 

Po śniadaniu Chiusi – Katedra romańska do której budowy wykorzystano rzymskie 
kolumny i kapitele. Przed głównym ołtarzem znajdują się zachowane rzymskie 
mozaiki.   Muzeum Archeologiczne ( Museo Archeologico Nazionale) założone w 
1871 roku. Na zbiory muzeum składa się m.in bogata kolekcja urn popielnicowych, 
waz czarnofigurowych oraz naczyń zwanych bucchero. Większość eksponatów 
pochodzi z okolicznych wykopalisk gdzie znaleziono około 400 grobów etruskich. 
Muzeum Katedralne ( Museo della Cattedrale) zajmujące krużganki katedry, 
eksponuje rzeźby rzymskie i średniowieczne. Opcja wycieczki do lochów pod 
miastem, które pierwszym chrześcijanom służyły jako katakumby. 

Po południu natomiast Orvieto / lub Pitigliano, oba kamienne miasta o rodowodzie 
etruskim, fantastycznie zlokalizowane na płaskowyżach z sylwetami 
przypominającymi olbrzymie torty. Po powrocie do hotelu obiadokolacja i nocleg.

Dzień piąty: 16.10 (wtorek)

Po śniadaniu  udamy się do Asyżu, miasta Św. Franciszka  rozłożonego 
malowniczą kaskadą na zboczu góry Subasio. Panorama miasta to jeden z 
najpiękniejszych italskich pejzaży. W Bazylice grób św. Franciszka związany z 
ukrywaniem szczątków Świętego, przebija słynne freski Giotta przedstawiające jego 
historię. Z kolei podwieszenie  na sprężynach - osłabionych trzęsieniem ziemi – 
sklepień, do konstrukcji dachu to jedna z najbardziej brawurowych, ratujących akcji 
konserwatorskich.Przy dawnm forum - świetnie zachowana Świątynia Minerwy, 
obecnie kościół Santa Maria sopra Minerva, bazylika Santa Maria degli Angeli.

Następnie  niedalekie Foligno gdzie znajduje się m.in. godny zwiedzenia Ratusz i 
niespodzianka – landmark - Ikona współczesnej architektury sakralnej proj. Fuksasa. 
Po powrocie do hotelu obiadokolacja i nocleg.

Dzień szósty: 17.10 (środa)

Po śniadaniu udamy się do Perugii – starożytna etruska Peruzja – stolicy Umbrii. 
Kamienne, niezwykle klimatyczne miasto z murami i bramą etruską  zwiedzimy z 
miejscowym przewodnikiem. Przewidziany czas na zagubienie się w tym 
autentycznie starożytnym mieście. Po powrocie do hotelu obiadokolacja i nocleg.
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Styl_roma%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitel
http://pl.wikipedia.org/wiki/1871
http://pl.wikipedia.org/wiki/Urna_(pojemnik)


Dzień siódmy: 18.10 (czwartek)

Po śniadaniu wymeldowanie z hotelu. Zajrzymy do toskańskiego Arezzo. Piazza 
Grande, centralny, malowniczy plac miasta charakterystycznie opadający na 
południe – kościół Santa Maria della Pieve. Uznawany jest za jeden z 
najpiękniejszych kościołów w Toskanii – katedra której budowę rozpoczęto w stylu 
gotyckim z  witrażami Guillaume'a de Marcillata. Wewnątrz natomiast podziwiać 
można wiele cennych dzieł sztuki, w tym fresk Maria Magdalena, Piera della 
Franceski - Palazzo Pretorio zbudowany w 1322 i następnie przebudowany latach 
1277–1313, ozdobiony herbami wójtów miejskich z okresu od XV do XVII wiek. Po 
południu przejazd do hotelu (okolice Mediolanu),  obiadokolacja i nocleg.

Dzień ósmy: 19.10 (piątek)

Po śniadaniu  pobytu na  MADE EXPO – Milano Architettura Design Edilizia wraz 
ze specjalnymi spotkaniami i ikonami współczesnej architektury (dla tych których nie 
interesują targi, zwiedzanie Mediolanu). Po południu przejazd do hotelu w okolice 
Padwy. Obiadokolacja i nocleg
 
Dzień dziewiąty: 20.10 (sobota)

Po śniadaniu wyjazd do Lido di Jesolo , i dalej Punta Sabbioni a z tamtąd rejs 
statkiem/ lub łodzią motorową po lagunie weneckiej. Rejs ze zwiedzaniem zaczniemy 
od  wyspy Murano (huta szkła), przepłyniemy także głównym kanałem wyspy. 
Następnie udamy się na wyspy południowe ( Isola di san Servolo, Isola di san 
Lazzaro degli Armeni ) i na Lido di Venezia miejsce corocznego festiwalu 
filmowego  ( Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia)  najstarsza 
impreza filmowa na Świecie. 

Wenecję zwiedzimy nietypowo  lądując na wyspie od strony  Stazione Lucia i Getta. 
Ikony współczesnej architektury z mostem proj. Calatravy. Powrót statkiem do Punta 
Sabbioni. Z Punta Sabbioni nocny przejazd do Polski.

Dzień dziesiąty: 21.10 (niedziela)

Powrót przez Katowice, Warszawę do Olsztyna. Po przekroczeniu granicy w 
Cieszynie śniadanie w Świętoszówce  (w Olsztynie około 16:30)

Koszt wyjazdu:  2980 PLN (dla kursu EUR nie wyższego niż 4,25 PLN)

Cena wyjazdu zawiera: Transport  autokarem klasy turystycznej ( zachodniej marki) 
– klimatyzacja , WC, cafe-bar, video , opiekę pilota na całej trasie i przewodników w 
wybranych miastach, zakwaterowanie: osiem  noclegów w hotelach 
trzygwiazdkowych, wyżywienie: osiem  obiadokolacji, dziewięć śniadań, 
ubezpieczenie NNW (10.000zł), KL (10.000 euro) 

Cena nie zawiera opłat obowiązkowych: na przewodników - 25 euro, biletu na rejs 
po lagunie weneckiej  -  20 euro,  oraz  opłat  dobrowolnych :  biletów wstępów do 
muzeów, około - 25 euro

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gotyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Witra%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/1277
http://pl.wikipedia.org/wiki/1313

