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Toskania, słynąca ze swej sztuki, historii i przepięknych krajobrazów, jest regionem, gdzie przeszłość harmonijnie łączy się z teraźniejszością. Miasta 
usadowione na stokach wzgórz strzegą okolicy. Wiele z nich otoczonych jest murami wzniesionymi jeszcze przez Etrusków i smukłymi cyprysami. Pałace 
dowodzą potęgi i bogactwa, a średniowieczne ratusze świadczą o starych tradycjach demokratycznych. Przygotowany przez nas program pozwoli naszym 
uczestnikom poznać Toskanię jednocześnie rozwijając umiejętności językowe poprzez różnego rodzaju zadania terenowe, biorąc udział w zajęciach 
językowych i rozwiązując zeszyty ćwiczeń specjalnie przygotowane indywidualnie dla każdej szkoły. 

PROGRAM  

DZIEŃ 1:  Zbiórka uczestników o ustalonej godzinie. Wyjazd do Włoch. 
DZIEŃ 2: Projekt w Weronie – w programie m.in. słynny balkon i ściana gdzie 
najsłynniejsi zakochani świata, czyli Romeo i Julia zostawiali swoje wyznania 
miłosne, średniowiecznie uliczki i stary rynek, brama Borsari, brama Leoni, 
most Castel Vecchio, Dom Julii (z zewn.), Dom Romea (z zewn.), Piazza dei 
Signori, Piazza Bra - główny plac w Weronie. Dalszy przejazd do miejsca 
zakwaterowania. Spotkanie organizacyjne – omówienie programu, rozdanie 
zeszytów językowych, wprowadzenie do zadań językowych. Obiadokolacja. 
DZIEŃ 3: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt we Florencji - 
Piazza del Duomo (Plac Katedralny), centrum florenckiego życia religijnego przez 
ostatnie 1600 lat, Katedra Santa Maria del Fiore (z zewn.) z największą ceglaną 
kopułą na świecie, Battisterio di San Giovanni di Firenze, Dzwonnica di Giotto 
(z zewn.), z której po pokonaniu 414 schodów, można podziwiać cudowną 
panoramę miasta, Bazylika Santa Croce (z zewn.), Piazza della Signoria, 
Palazzo Vecchio, siedziba władz miasta, przed którą w przeszłości stał posąg 
Dawida autorstwa Michała Anioła, fontanna Neptuna, Galleria degli Uffizi (z 
zewn.), jedno z najbardziej znanych muzeów, zawierające największy zbiór sztuki 
włoskiej na świecie, Ponte Vecchio (Most Złotników), najstarszy most kamienny 
w Europie, gdzie od wieków swoje sklepy posiadają jubilerzy i złotnicy - zadania 
językowe. Obiadokolacja. 
DZIEŃ 4: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Możliwość realizacji 
hospitacji szkoły, realizacja zadań językowych w miejscowości, w której mieści 
się szkoła lub innym atrakcyjnym miejscu znajdującym się w jej pobliżu lub 
warsztaty językowe na miejscu i realizacja wybranego programu edukacyjno-
językowego. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 5: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Lukce – jednym z 
najstarszych miast i najbardziej typowych miast Toskanii. W programie m.in. - 
Piazza San Michele, kościół San Michele in Foro, Casa di Puccini - położony 
w pobliżu Piazza San Michele dom, w którym urodził się słynny włoski kompozytor 
operowy Giacomo Puccini, Piazza dell'Anfiteatro – plac, na którym odbywały się 
ważne wydarzenia społeczno-polityczne, Torre Guingi (z zewn.) - zbudowana w 
XV w. wieża, na szczycie której posadzono dwa dęby. Z wieży można podziwiać 
czerwone dachy kamieniczek i tarasy na dachach budynków. Możliwość realizacji 
fakultetu w Pizie - Piazza dei Miracoli (Plac Cudów), jeden z głównych 
ośrodków architektury średniowiecznej na świecie: Katedra Santa Maria 
Assunta (z zewn.), wykonana z lśniącego marmuru z kamieniołomów z Carrary, 
Battisterio (z zewn.), największe baptysterium we Włoszech, Krzywa Wieża (z 
zewn.), mierząca 55 metrów wieża, odchylona od pionu około 4,5 metra, Piazza 
dei Cavalieri, dawniej najważniejsze miejsce spotkań i handlu w mieście – 
zadania językowe. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 6: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Możliwość hospitacji szkoły. 
Projekt w San Gimignano – miasto zwane średniowiecznym Manhattanem z 
uwagi na to, iż otoczone jest murami i wysokimi obronnymi wieżami. W programie 
jeden z dwóch najważniejszych placów w mieście. Kościół Sant'Agostino (z 
zewn.) - drugi pod względem wartości historycznej zabytkowy kościół w San 
Gimignano, Porta San Giovanni - najważniejsza z bram prowadzących do 
miasta, Torre Grossa i Torre Rognosa - jedne z najwyższych wież w mieście. 
Projekt w Sienie - Piazza del Campo, niezwykły, ceglany plac w kształcie muszli, 
Palazzo Pubblico, fontanna Fonte Gaia, Torre del Mangia - zadania językowe. 
Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych - program;  
DZIEŃ 7: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Wykwaterowanie. Wyjazd do 
Polski. Możliwość realizacji fakultetu w Wenecji – plac św. Marka, bazylika św. 
Marka, pałac Dożów, wieża zegarowa, canal Grande. Wyjazd do Polski. 
DZIEŃ 8: Przyjazd do Polski. 

 
 

PROJEKTY EDUKACYJNE DO WYBORU:   

• Malarstwo i architektura Włoch; 

• Włochy od „kuchni”; 

• Droga Włoch do Unii Europejskiej; 

• Włochy – trzecia gospodarka Europy? 

 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:   

• transport komfortowym autokarem; 

• kierownik projektu z ramienia ECM; 

• opieka nauczycieli z ramienia szkoły; 

• zakwaterowanie w ośrodku; 

• wyżywienie – 3 posiłki dziennie (zgodnie z programem); 

• zajęcia językowe – realizacja konkretnych projektów; 

• zeszyty ćwiczeń i zadania językowe przygotowane indywidualnie dla 
każdej szkoły; 

• bogaty program zajęć, obejmujący cały dzień; 

• ubezpieczenie NNW i KL. 

 
DODATKOWO PŁATNE:   

• koszt programów lokalnych, wejść i hospitacji szkoły; 

• depozyt 80 zł/os. (depozyt jest zwracany w przypadku niestwierdzenia 

uszkodzeń w hostelu i w autokarze); 

• możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – od 165 zł/os. 

 
NIEZBĘDNE RZECZY:   

• paszport lub dowód osobisty; 

• karta EKUZ wydawana przez NFZ. 

 

CENY PROJEKTU wg pakietów: 

WIZYTA     1649 ZŁ 

WYMIANA     1949 ZŁ 

WYMIANA+      2249 ZŁ 

PROGRAM LOKALNY 
 
Dom Julii, Katedra Santa Maria del Fiore, Dzwonnica di Giotto, Babtysterium, 
Krypta św. Reparaty, fakultet w Pizie lub Sienie, przygotowanie i realizacja 
hospitacji szkoły, zadania językowe w miejscowości, w której mieści się szkoła 
lub innym atrakcyjnym miejscu znajdującym się w jej pobliżu – 75 EUR/os. 

 
ECM zastrzega sobie prawo do swobodnej zamiany poszczególnych punktów 
programu edukacyjno-językowego. 

 

http://www.ecm.edu.pl/

