Iluminatornia w Toskanii ze sztalugami - 27.08-3.09.2022
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

Program merytoryczny podany jest na stronie zapisu.
Każdego dnia, poza dniami wycieczek, zaczynamy dzień warsztatowy od wykładu
o sztuce, potem cały dzień przeznaczony jest na malowanie lub odpoczynek, przeplatany
godzinami posiłków.
Przyjazd:
Przyjazd w sobotę do wieczora, zaczynamy kolację koło 19.00, ale jeśli ktoś dojedzie
później to nie szkodzi, czekam na wszystkich.
Zajęcia zaczynają się w niedzielę rano, ale tak by każdy wypoczął po podróży, przed
południem robimy wspólnie zakupy w Certaldo w sklepie Coop.
Warsztaty kończą się w sobotę, zajęcia kończą się w piątek wieczorem, a sobota jest na
rozjazdy.
Przylot samolotem/przyjazd:
Każdy organizuje sobie sam przejazd lub przelot. Miejsce w którym mieszkamy to wioska
(Fattoria Bacio) w pobliżu Certaldo.
Loty: Najlepiej lecieć do Florencji, albo do Pizy lub Bolonii, stamtąd trzeba się dostać
pociągiem do Florencji, a z Florencji do Certaldo. Z Pizy trzeba dojechać autobusem lub
pociągiem do Certaldo.

Z Certaldo odbieram każdego z dworca kolejowego, na koniec też odwożę do
Certaldo w razie potrzeby.
Można też oczywiście pożyczyć auto we Włoszech i potem mieć je na miejscu.
Można też przyjechać prywatnym autem z Polski. Trasę da się zrobić w jeden dzień, ale
od wczesnego rana do późnego wieczora, lepiej podróż rozłożyć na dwa dni.
Samochodem: Jadąc z północy lub z południa: Autostrada del Sole Firenze-Certosa.
Następnie Superstrada Firenze-Siena zjazd- Tavarnelle, kierunek Marcialla, Fiano, Bacio.
W google map proszę wpisać Via Pino 703 Certaldo
Pozycja Fattoria GPS:
N 43°35′06.22"
E 11°05′19.52″
Wycieczki:
Podczas warsztatów jedziemy dwa razy:
● raz do przepięknej Florencji,
● drugi raz do malowniczej Sieny (o ile nie będzie obostrzeń związanych z Covid 19)
koszty przejazdu są po stronie uczestników, czyli to będzie albo koszt wspólnego
przejazdu samochodami, albo koszt biletu do pociągu. Jeśli będzie wystarczająca ilość
samochodów, to w drodze powrotnej ze Sieny odwiedzamy San Gimignano.
Jedzenie:
Na miejscu każdy żywi się sam. Jedziemy wspólnie w niedzielę do sklepu (Coop) i każdy
wydaje na jedzenie tyle ile uważa. Potem, w trakcie warsztatów, można jeszcze wybierać
się do sklepu organizując przejazd.
Jeśli uczestnicy są chętni to wspólnie gotujemy, albo jeździmy razem do sąsiednich
miejscowości do różnych knajpek i pizzerii.
Jedzenie w okolicy jest pyszne.
Śniadanie i lunch, raczej lekkie, każdy szykuje sobie, a na wspólny posiłek umawiamy się
wieczorem (Włosi jedzą późno), lub jemy we własnym zakresie.
Produkty na miejscu są wspaniałe, więc nawet jak sami gotujemy to jemy bardzo
smacznie.
W cenie są:
● noclegi i pobyt w Fattoria Bacio, możliwość korzystania z basenu
● ręczniki, pościel, sprzątanie
● bilety do muzeum we Florencji (Uffizi) i w Sienie (Muzeum katedralne i Katedra)
● materiały plastyczne (z wyjątkiem składanej aluminiowej sztalugi. Tutaj link do
sztalugi, świetnie mieści się w małej walizce)
● poczęstunek na przywitanie po przyjeździe.
Dodatkowe koszty z jakimi trzeba/można się liczyć to:
● Przelot samolotem w zależności od przewoźnika.
● Dojazd pociągiem do Certaldo: np z Bolonii - około 14 euro w jedną stronę
● Jedzenie - około 15 euro na dzień (średnia kwota za zakupy w Certaldo, to zależy
od potrzeb osoby kupującej), około 20 euro w Sienie i Florencji
● Przejazdy do Florencji i Sieny - pociąg w obie strony około 14 euro. Jeśli
pojedziemy samochodami podobna kwota za benzynę od osoby plus parkingi oddajemy osobom, które prowadzą auta.
Nasz dom:
Dom w którym mieszkamy to stary, piękny włoski dom, pokoje są na piętrze,
dwuosobowe, w domu są dwie łazienki. Basen do naszego użytku jest zaraz obok
naszego domu. Do dyspozycji leżaki.

Inne:
Nie organizuję spotkania przed wyjazdem ponieważ osoby są z różnych odległych stron
Polski. Można natomiast jak najbardziej umawiać się w kilka osób na wyjazd, przelot,
dojazd do Certaldo.
Osoby które zapłacą pierwszą wpłatę, a nie znają się wcześniej, chętnie skontaktuję ze
sobą nawzajem mailowo, jeśli wyrażą zgodę.
Po zapisie i wpłacie podam link do Grupy na FB. Grupa służy ułatwieniu komunikacji w
razie potrzeby.
Dla przypomnienia:
Wpłata pierwsza i druga:
● Do 31.05 - kwota wynosi 1950 zł + 290 EUR.
● Od 1.06 - kwota wynosi 2250 zł + 290 EUR
● Wpłatę pierwszą 1950 zł (lub od 1.06: 2250 zł) należy dokonać zaraz po zapisie na
konto Iluminatorni: 96 1140 2004 0000 3102 7523 5989. Tylko wpłata pierwszej
kwoty gwarantuje miejsce.
● Drugą wpłatę 290 Euro należy dokonać po przyjeździe na miejsce, w gotówce.
REGULAMIN warsztatów, zasady zwrotów - KLIKNIJ TUTAJ
Link do zdjęć z warsztatów na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ
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