
11.09.2017  

Jeśli ktoś chce odkrywać Toskanię, to TYLKO z ToscanAVventure!!! Serdecznie dziękujemy Pani 

Aleksandrze i szczerze polecamy usługi tej Agencji. Toskanii zachwalać nie będę, bo nie ma takiej 

potrzeby - cuda same się reklamują. Co do ośrodków, w których byliśmy dzięki pośrednictwu Pani 
Aleksandry: 

1. Borgo La Casaccia w Montaione - bosko, bosko i raz jeszcze BOSKO! Kwintesencja Toskanii, 

wzgórza gaje oliwne, winnice, cyprysy, Montaione, choć maleńkie i poza głównymi trasami, to 

cudownie urokliwe. Sam ośrodek kameralny (co pomimo bariery językowej sprawia, że ludzie z 
wielu krajów zbliżają się do siebie), z cudownym XVIII-wiecznym klimatem, pięknym ogrodem, 

cudnymi widokami, super basenami, bez których w upalne dni byłoby ciężko. Zarządzający nim 

Francesco Pellegrini niezwykle komunikatywny, pomocny. Nasz apartament - Montecucco- godny 

polecenia: przestronny, cudownie chłodny w upalne dni. Kuchni przydałoby się odświeżenia, ale 

generalnie OGROMNIE nam się podobało :) 

Drugie miejsce - Fattoria Palazzeta Nuova...w sumie bez większych zastrzeżeń. Domek bilo 

Limonaia przerósł nasze oczekiwania. Było naprawdę przestronnie, z dwiema łazienkami, w 

ustronnym miejscu, choć blisko basenu. Tylko to już normalny, klasyczny ośrodek turystyczny, 

bez tego kameralnego klimatu, który akurat dla nas był bardzo cenny. ALE - spodziewaliśmy się 
tego, więc nie narzekamy. Za to mieliśmy stamtąd bardzo blisko do cudownych Spiagge Bianche 

koło Vady - jeśli ktoś lubi szaleństwa na falach w lazurowo czystej i ciepłej wodzie - POLECAMY!! 

Jedyny poważniejszy minus tego ośrodka, to słabiutki Internet w obrębie basenu i jego brak w 

domku - ośrodek po prosu nie ma możliwości zapewnienia Internetu w domkach, nawet za 
dopłatą.  

Jeszcze raz dziękujemy Pani Aleksandro!!  

Michał Andrzejewski  

 

20.06.2017  

Witam serdecznie, 

Niedawno wróciliśmy z wyjazdu do Toscanii zorganizowanego za pośrednictwem Państwa agencji. 

Wyjazd był bardzo udany, warunki w Fattoria Pallazeta Nuova rewelacyjne, wszystko na 

najwyższym poziomie. Bardzo dziękujemy i z wielką przyjemnością będziemy polecać to miejsce 

wszystkim znajomym :). 

Pozdrawiam Aleksandra Szur 

 

24.04.2017  

Dzień dobry, 

Miejsce noclegowe, które nam Pani poleciła Fattoria Palazzeta Nuova, okazało się  fantastyczne. 

Żal nam było wyjeżdżać. Wszystko udało się doskonale. Bardzo dziękuję za pomoc i załatwienie 

wszystkiego w tak krótkim czasie.  

Pozdrawiam Ewa Zwolińska-Giza 
 

 

20.02.2017  

Szanowni Państwo to już ostatni dzwonek na wakacyjne rezerwacje, polecamy wszystkim 

Toskanię. Pani Olu bardzo dziękujemy za super pobyt w Fattoria Palazzeta Nuova. W skrócie: 

sielsko i anielsko, krystalicznie czysty basen i rewelacyjna kuchnia. Dodam, że tęsknimy za 

każdym miejscem poznanym podczas wakacyjnych, toskańskich wypraw.... polecamy i 

pozdrawiamy. 

Iwona i Tomasz Guzla 


