Wakacyjna ściąga
MIASTECZKA TOSKANII

Kilka faktów o Toskanii

Toskania to jeden z najpiękniejszych regionów Włoch. Znajdziecie tu skąpane w słońcu
urocze miasteczka, połacie pól słonecznikowych i niekończące się rzędy winorośli.
Wakacje w Toskanii to fantastyczny wypoczynek nad ciepłym morzem, możliwość
zwiedzania światowej klasy zabytków i prawdziwa kulinarna uczta.
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Zwiedzanie miasteczek w Toskanii

Toskańskie miasteczka idealnie nadają się na popołudniowy spacer z rodzinką. Są małe,
urocze, pełne zbytków, smaków, kolorów i zapachów. Podpowiemy Wam fajne
miejscówki na niepomnianą wycieczkę. Tylko zabierzcie ze sobą aparat! Przyda się do
uwiecznienia rodzinki na tle pięknych widoków ;)
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1.

PIZA

DOJAZD I PARKING
Międzynarodowe lotnisko w Pizie oddalone jest od Krzywiej Wieży o około 4 kilometry. Z lotniska do
centrum kursują autobusy i szybkie kolejki miejskie. Jeśli podróżujecie autem to zarówno od północy,
jaki i od południa czy wschodu do Pizy prowadzą drogi szybkiego ruchu. Na miejscu spore parkingi,
w pobliżu Placu Cudów znajdziecie na Via Andrea Pisano 17 (Pisa Tower Parking) i Via Vecchia di
Barbaricina 2 (Parcheggio di Piazza dei Miracoli).
TRASA ZWIEDZANIA
Dzięki Krzywej Wieży Piza znana jest na całym świecie. Budowlę odwiedza rocznie miliony turystów.
Dlatego najsympatyczniej jest tu późnym popołudniem, gdy pustoszeją parkingi, a pełni wrażeń
zwiedzający udają się na zasłużony odpoczynek. Wtedy można spokojnie, bez przeciskania się przez
tłum, przyjrzeć się tej niesamowitej budowli.
Krzywa Wieża stoi na Campo dei Miracoli czyli na Placu Cudów. Znajdziecie tu trzy budynki, które w
całości wpisane są na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Pierwszy z nich to baptysterium. Okrągły budynek przykryty kopułą ukończono w XIV wieku. W
baptysterium odprawiano obrządek Chrztu Świętego. Portal baptysterium skierowany jest w stronę
katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której budowę zakończono w XII wieku.
Budowla podawana jest jako przykład połączenia architektury chrześcijańskiej z elementami sztuki
islamu.
Nieopodal katedry wznosi się campanile, czyli dzwonnica. I zapewne nie wzbudzałaby takiego
zainteresowania, gdyby nie była krzywa ;) Krzywa Wieża to właśnie dzwonnica kościoła. Ma prawie
60 metrów wysokości. Podczas jej budowy podłoże zaczęło osiadać, a budynek przechylać. Obecnie
odchylenie od pionu wynosi 5,5 stopnia. Przez wieki uczeni próbowali wyprostować wieżę lub
przynajmniej zatrzymać dalsze przechylanie. Pod koniec ubiegłego stulecia Krzywą Wieżę zamknięto
dla zwiedzających, przeprowadzono renowację i przede wszystkim zabezpieczono budynek przed
dalszym przechylaniem. Dziś znów można zwiedzać tą niesamowitą budowlę.
Bilety na wieżę rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, dlatego warto wcześniej zakupić wejściówki on-line.
Link TUTAJ
Uwaga! Na Krzywą Wieżę mogą wejść dzieci, które ukończyły 8 lat. Młodsze nie zostaną
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wpuszczone. Miejcie ze sobą dokument potwierdzający wiek dziecka.

2.

SIENA

DOJAZD I PARKING
Siena położona jest 50 kilometrów od Florencji. Najwygodniej dostać się tu autem, które można
zostawić na jednym z parkingów przy centrum np. Siena Parcheggi czy Parking Santa Caterina – oba
przy Via Esterna di Fontebranda.

TRASA ZWIEDZANIA
Kolejnym niesamowitym toskańskim miasteczkiem jest Siena, której zabytkowe centrum wyłączone
jest z ruchu kołowego, dzięki czemu spacer po mieście to czysta przyjemność. Cała starówka
wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Do największych skarbów zaliczamy XII - wieczną Katedrę Matki Bożej Wniebowziętej, która wraz z
dzwonnicą i baptysterium, zachwyci każdego. Fasada jest bogato zdobiona i warto przez chwilę
przyjrzeć się jej elementom. Za to w środku wnętrze zdobią charakterystyczne dla Sieny czarno-białe
pasy. Koniecznie spójrzcie pod nogi by zobaczyć przepiękną podłogę z kolorowego marmuru.
Spróbujcie wypatrzyć też polski akcent – obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
Innym niesamowitym miejscem w Sienie jest Piazza del Campo. To główny plac w mieście, który
otaczają piękne budowle. Wybrukowany jest czerwoną cegłą i ma charakterystyczny muszlowy
kształt. W lecie odbywa się tu coroczny wyścig koni zwany Il Palio, który ściąga do miasta tłumy
turystów.
Jednym z charakterystycznych budynków na Campo jest Palazzo Pubblico z wysoką, 88 metrową
wieżą Torre del Mangia, która jest najlepszym punktem widokowym w mieście.
Na placu stoi też fontanna Fonte Gaia, która powstała dla upamiętnienia zakończenia prac nad
systemem doprowadzającym wodę do miasta.
Warto pospacerować też średniowiecznymi uliczkami miasta i poszukać restauracji serwującej
pachnące pomidorami i ziołami spaghetti, mocne espresso czy pyszne lody.
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3.

SAN GIMIGNANO

DOJAZD I PARKING
Najwygodniej dostać się do San Gimignano drogą Siena – Firenze. Na miejscu przygotowano spore
parkingi, tuż przy wejściu na starówkę. Parkingi oznaczone są jako P1, P2 i P3 i znajdują się przy Via
dei Fossi.

TRASA ZWIEDZANIA
Położone na wzgórzu San Gimignano nazywane jest średniowiecznym Manhattanem, a to za
sprawą wysokich wież, które w XIII i XIV wieku wyrastały tu jak grzyby po deszczu. Łącznie było ich
ponad siedemdziesiąt, a do dziś przetrwało trzynaście. Wysokość wieży świadczyła o zamożności
właściciela, więc budowle osiągały nawet 50 metrów. Cała starówka otoczona jest murem i
wyłączona z ruchu kołowego. Tutaj można przenieść się w czasie :) Miasteczko pięknie się prezentuje
zarówno w dzień jak i późnym wieczorem.
Poza urokliwymi placykami, wąskimi uliczkami i strzelającymi w niebo wieżami San Gimignano
słynie z produkcji szafranu, wina Vernaccia i jednych z najlepszych lodów na świecie. Te
ostatnie, z lodziarni Dondoli zdobyły wiele prestiżowych nagród w międzynarodowych konkursach.
Koniecznie musicie ich spróbować! Lodziarnię znajdziecie przy Piazza Della Cisterna 4.
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Kempingi Vacansoleil w okolicy
Kempingi w Toskanii to fantastyczne miejsca na rodzinny wypoczynek i świetne bazy
wypadowe do zwiedzania takich perełek jak Cinque Terre, Siena, Elba czy Florencja. Listę
kempingów znajdziecie TUTAJ

Życzymy fantastycznych wakacji :)
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