
07.09.2017  

Witam, bardzo dziękujemy za uprzejmość i czas, który poświęciła Pani mi i moim koleżankom, aby 

pomóc nam odnaleźć się w nieznanym, lecz pięknym dla nas miejscu, jakim jest Toskania. Pani 

porady dotyczące tego, co warto zobaczyć i gdzie się udać były dla nas niezwykle cenne i sprawiły, 
że zawsze będziemy miło wspominać naszą podróż. Mieszkanie w Le Tegole, które nam Pani 

poleciła na czas wakacji było czyste i wygodne, a przede wszystkim położone w uroczym miejscu.  

Serdeczne pozdrowienia, Zuzia, Aga, Ania i Ula  

 

29.07.2016 

Pani Olu, Trochę z opóźnieniem, ale komentarz o powrocie z Toskanii jest niezbędny. Byliśmy w 

trzech miejscach Le Tegole, La Casa Delle Querce i Borgo Vigna Vecchia. Pierwsze miejsce 

niedaleko morza tak jak chcieliśmy, warunki i baseny bardzo dobre. Trochę szkoda, że z nikim nie 
dało się porozumieć w innym języku niż włoski. La Casa Delle Querce to prawdziwy raj. Luka, 

nasz gospodarz, mówiący po angielsku, bardzo pomocny, jeśli chodzi o polecanie miejsc do 

zwiedzania jak i restauracji, w których można smacznie zjeść. Ostatnie miejsce trochę nas 

rozczarowało. W okolicy znaleźliśmy tylko muzeum Leonarda da Vinci w miejscu jego urodzenia, 

pozostawało, więc leżenie na leżaku. Ogólnie gorąco polecamy biuro Toscana-Avventure! 
Dziękujemy za zorganizowanie tego wyjazdu. 

Sylwia Hetman Stępień 

 

27.07.2015 

Właśnie wróciliśmy z cudownego pobytu w Toskanii. Propozycje Pani Oli, co do lokalizacji i miejsc 

były strzałem w dziesiątkę. Byliśmy w 3 miejscach: Borgo Vigna Vecchia; Azienda Agricola La 

Valle; Le Tegole. Urokliwe miejsca, godne polecenia. Dla tych, co chcą odpocząć, ale też zwiedzać. 
Toskania zachwyca pięknem, a miasteczka wręcz zapraszają, żeby je zwiedzać. Mam nadzieję, że 

jeszcze kiedyś tam wrócimy. Pyszne jedzenie i wino...hm...cudnie..:) Pani Olu dziękujemy 

serdecznie za pomoc w organizacji wyjazdu. 

Dagmara i Radek 

 

26.07.2014 

Witam, Pani Aleksandro jesteśmy po wspaniałych wakacjach w Le Tegole. Będziemy polecać Pani 

biuro, bo naprawdę warto. Bardzo dziękujemy! 
Dziękuje i pozdrawiam 

Monika Piechaczek 

 

17.08.2013 

Tym, co zastanawiają się czy biuro ToscanAVventure jest dobre i dobrze organizuje wypoczynek w 

Toskanii, chciałaby powiedzieć, że TAK i to bardzo!!!!!!! Muszę przyznać, że to były Nasze (rodzina 

czteroosobowa) najlepsze wakacje. Propozycja wyjazdowa otrzymana od Pani Oli była strzałem w 
dziesiątkę (skorzystaliśmy z agroturystyki Le Tegole). Jednocześnie bezpośredni kontakt z 

organizatorem wyjazdu oraz wskazówki zobaczenia miejsc, restauracji, targu, plaż....po prostu 

poczucia Toskanii od "kuchni" były nieocenione. Polecam wyjazdy do Toskanii tylko z tym 

biurem!!! - ja już z innym nie pojadę. Moi znajomi też z niego skorzystali i są bardzo zadowoleni. 

Jeszcze raz Pani Olu BARDZO DZIĘKUJEMY :)  

Serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia - mam nadzieję w przyszłym roku! 
Magda i Andrzej Rosik z córkami

 


