
 

 

23.08.2017  

Witam, 

Pani Aleksandro... Marzeniem moim było zobaczyć Toskanie... Rok temu dzięki Pani 

zaangażowaniu, udało się znaleźć nam piękne miejsce, które urzekło nas tak bardzo, że 

zapragnęliśmy wrócić do Toskanii ponownie w tym roku. Tegoroczne wakacje były bajeczne. 

Dolina Valdichiana, Val d'Orcia, wstęp do zwiedzania Umbrii/Perugia i okolice jeziora Trasimeno... 
Casalbosco... włoskie dolce vita ... Dziękujemy, wrócimy do Toskanii, Umbrii na pewno :)  

Monika i Wojtek z dziećmi  

 

20.08.2017  

Już po raz kolejny wraz z rodziną jechaliśmy z biurem ToscanAVventure - i jak zawsze było 

wspaniale. Zaproponowana agroturystyka - Casalbosco - przez Panią Aleksandrę była strzałem w 

dziesiątkę, wskazówki oraz organizacja wyjazdu była na 10 pkt. Z pewnością biuro będę polecać i 
mam nadzieję do zobaczenia następnym razem :)  

Pozdrawiamy serdecznie Magda z rodziną  

 

29.07.2017 

Pani Aleksandro, Dziękujemy za piękne dwa tygodnie w Casalbosco. Toskania ponownie nas 

zauroczyła, a nowo odkryta Umbria kusi, aby już planować kolejny wyjazd :). Jesteśmy już w 

Polsce. Dzieci tęsknią za Toskanią.... Do następnego razu.. 

Pozdrawiamy Monika Błażej z rodziną 
 

28.07.2017  

Witam, 
pobyt w Toskanii bardzo udany :) To na pewno z uwagi na piękną pogodę i na miejsca, które nam 

Pani poleciła. Bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę, za zaangażowanie i wyczerpujące 

odpowiedzi na wszelkie moje pytania. Jeśli powtórzymy urlop we Włoszech to na pewno 

skorzystamy z Pani usług. 
Pozdrawiam serdecznie 

Monika Górna i reszta rodziny :) 

 

05.07.2017  

Toskania to idealne miejsce do wypoczynku rodzinnego. Wszyscy ludzie ceniący sobie spokojny 

wypoczynek z dala od tłumów i hałasu wieczornych dyskotek, będą bardzo zadowoleni. 

Casalbosco to świetna lokalizacja. W okolicy znajdują się źródła termalne, szczególnie polecamy 

Bagni San Filippo. Polecamy gorąco ToscanAVventure.  

Agnieszka, Krzysztof, Konrad Stachurscy  
 

24.04.2017  

Pani Olu, bardzo dziękujemy za doskonałą ofertę wypoczynku w Casalbosco. Było cudownie. 

Udało się nam trafić z terminem, ponieważ nasza czwórka (plus dzieciaczki) była jedynymi gośćmi 

tej agroturystyki w tym czasie. Mieliśmy cały teren wyłącznie dla siebie :). Nie wypoczęliśmy, co 

prawda za bardzo fizycznie, bo zwiedzaliśmy jak zwariowani - zrobiliśmy ponad 1000 km po samej 
Toskanii, ale relaks był za to stuprocentowy. Byliśmy również 3 razy gośćmi Danusi :) cudowna 

osoba! :) 



 

 

Jeszcze raz bardzo dziękujemy! Myślę, że jeszcze będziemy się odzywać do Pani w sprawie 

kolejnych wakacyjnych wypadów do słonecznej Italii :). 

Serdeczne pozdrowienia, 

  Małgorzata Mroczkowska 

 

26.09.2016  

Casalbosco to już wspomnienia... Lecz takich wspomnień oby jak najwięcej. Pani Aleksandro 

pięknie dziękujemy :-). Miejsce na tyle cudowne zarówno do odpoczynku, jak i zwiedzania, że 

wrócimy tam NA PEWNO.  

Pozdrawiam Mariola Muś 

 


