
11.05.2018  

Dzień dobry Pani Olu, dziękuje bardzo za pomoc w znalezieniu nam noclegu w Toskanii. Bardzo 

nam się podobało i dzięki również Pani spędziliśmy pięknie swoją rocznicę ślubu.  

Pozdrawiam Katarzyna Szczepanik 

 

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 

 

12.08.2014 

Biuro oceniam na 5+. Dzięki Pani Aleksandrze jej pomocy przy rezerwacji oraz w trakcie pobytu 

(mieliśmy 2 razy mały problem, który rozwiązała od ręki), cennym wskazówkom odnośnie miejsc 

wartych zobaczenia, urlop przebiegał wspaniale. Polecam Tana de Lepri w Colle val d'Elasa - 

przemili gospodarze, bardzo pomocni i dobre położenie do zwiedzania. Nie polecam Borgo alle 

Mura w Casale Marittimo - bardzo zaniedbany apartament (chociaż miasteczko cudowne). 
Dziękujemy Pani Aleksandro 

Jacek Lachendro 

 

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, wiec 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 

 

16.09.2013 

Tych wakacji miało nie być. Nie miałam pomysłu i czasu żeby wyszukiwać oferty, choć od dawna 
marzyliśmy z mężem o podróży do Toskanii. Przez zupełny przypadek natrafiłam na biuro 

ToscanAVventura. Wysłałm meila i po paru godzinach dostałam konkretne, profesjonalne i 

fantastyczne oferty pobytu. Po uzgodnieniu szczegółów dostałam niezbędne papiery, praktyczne 

rady i trasę dojazdu na miejsce - jak po sznurku. Naprawdę gorąco polecam to super biuro, 

profesjonalną obsługę (nie wspomnę już o przemiłej Pani, która na miejscu poleciła nam, co warto 
zwiedzić w okolicy) i urokliwy dom - Tana de Lepri w miejscowości Colle Val di Elsa. Dziękujemy 

jeszcze raz za wszystko i gorąco polecamy.  

Anna i Jan Winiarscy 

 


