
 

 

24.07.2017  

Witam. Pani Olu w lipcu 2017 byliśmy w Le Pescine. Fantastyczne miejsce, piękna plaża w 

pobliżu. Jednym słowem REWELACJA pod każdym względem. Wracamy za rok. Dziękujemy. 

pozdrawiam 
Ewa Świąder 

 

01.09.2016  

Pani Olu, bardzo dziękujemy za polecenie agroturystyki Le Pescine. Miejsce cudowne, czyste, 
zadbane. Blisko nad morze oraz doskonała baza wypadowa do zakątków Toskanii. Wiedzieliśmy ze 

będzie uroczo, ale było wspaniałe. Miejsce godne polecenia. Już przeglądamy oferty na przyszły 

rok :-) 

Ania z rodziną 

 

03.08.2016  

Witam, droga Pani Olu serdecznie dziękuję za pomoc w zorganizowaniu naszego pobytu w 
Toskanii (Tana de Lepri i Le Pescine). Był to naprawdę wspaniały wyjazd i z całą pewnością 

powrócimy w ten cudowny region Włoch. Z pełnym przekonaniem polecam wszystkim Pani 

Agencję Turystyczną oraz profesjonalne podejście do klienta. W najbliższych miesiącach na pewno 

poprosimy o kolejną rezerwację. 

Pozdrawiam serdecznie Barbara Elwicka 
 

 

11.11.2014 

W lipcu byliśmy po raz pierwszy w Toskanii. Mieszkaliśmy w Borgo Vigna Vecchia i w Le Pescine. 
Jedno i drugie miejsce cudowne. Tak naprawdę trudno powiedzieć, gdzie było lepiej. Wakacje 

bardzo udane. Pani Ola pomocna przy wyborze lokalizacji, a także na miejscu. Jesteśmy bardzo 

zadowoleni i z pewnością wrócimy do tych pięknych miejsc.  

Dziękujemy serdecznie Iza i Robert Walczak 

 

 

23.10.2014 

Dzień dobry, Latem wraz z rodziną (mąż i dwóch synów) odpoczywaliśmy w agroturismo Le 

Pescine niedaleko Vady. Serdecznie dziękujemy za obsługę i profesjonalne podejście do klienta. 

Wszystko było idealne i zgodne z opisem na stronie www. Przesympatyczni gospodarze służący 

pomocą w każdej sytuacji, cudowne otoczenie Le Pescine, świetnie zagospodarowany teren, 

doskonale wyposażone obiekty sprawiły, że nasze wakacje były niezapomniane i wyjątkowe. Le 

Pescine położone jest na uboczu miasteczka, jest cicho i kameralnie, rano dowożone jest świeże 
pieczywo, słychać pienia kogutów, a na polach wokół rosną słoneczniki, winogrona 

......rozmarzyłam się :) Jednym słowem polecam, miejsce idealne dla rodzin z dziećmi (dwa baseny, 

place zabaw, boisko) ale nie tylko, polecam wszystkim pragnącym spokoju w magicznym miejscu, 

a biuro Pani Aleksandry oceniam na 5+ :). 

Alicja Pala 

 

12.10.2014 

Dzień Dobry Pani ! Mieliśmy okazję skorzystać z Pani pośrednictwa w miesiącu wrześniu tego 

roku. Chcielibyśmy podziękować za sprawną i profesjonalną obsługę. Praktycznie wszystko od 



 

 

początku do końca było w jak największym porządku. Bardzo sympatyczna właścicielka w dniu 

przyjazdu udzieliła nam niezbędnych informacji zdecydowanie więcej, niż oczekiwaliśmy. 
Apartament (Trilocale) super! Wszystko doskonale urządzone, bardzo czysto i gustownie. Miejsce 

godne polecenia, ale trzeba pamiętać, że wszędzie jest raczej daleko, więc najlepiej z samochodem 

tak jak my. Pojechaliśmy do Sienny samochodem - super wycieczka górską drogą przez Volterra 

oraz pociągiem do Pizy. Najlepsze było jedzenie: włoskie sery, pomidory, wędlina i oczywiście wino. 

Jeśli damy radę, to na pewno pojedziemy jeszcze raz w to miejsce w przyszłym roku. 
Pozdrawiamy i życzymy Wszystkiego Najlepszego 

Tatiana i Romuald Zdesenko 
 

 

07.08.2014 

Witam. Spędziliśmy tego lata cudowne wakacje w dwóch miejscach: Borgo dei Medici i Casa dela 

Querce. Obydwa, choć rożne od siebie, bardzo urokliwe. Wszystko zgodnie z opisem, więc zgodnie 

z oczekiwaniami. Pani Ola, zawsze pomocna i przyjazna. Bardzo dziękujemy za wszystkie 

wskazówki. To już drugie wakacje z biurem Pani Oli. W ubiegłym roku odwiedziliśmy Le Pescine i 
Tana de Lepri. Polecam wszystkim lubiącym spokój i chcącym zwiedzić wiele ciekawych 

toskańskich miejsc i zabytków.  

pozdrawiam serdecznie 

Jola Niemiec 

 

20.07.2013 

Witam serdecznie, cieszę się bardzo, że trafiłam na Państwa agencję turystyczną, mieliśmy 

cudowne dwa tygodnie urlopu w Toskanii w Le Pescine. Dziękujemy za pomoc w wyborze oferty. 

pozdrawiam serdecznie  
Karolina Pietz z rodziną i przyjaciółmi 

 

13.09.2012 

Witam, właśnie powoli dobiega nasz drugi już pobyt w Le Pescine i jesteśmy wszyscy bardzo 

zadowoleni. Ale przede wszystkim chce podziękować za bardzo sympatyczną niespodziankę dla 

Młodej Pary, jaką tutaj zastali na wejściu.  

Pozdrawiam i życzę powodzenia w dalszych interesach 

Dariusz Wesołowski 

 


