
 

 

02.08.2017  

Witam serdecznie, Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe "zorganizowanie" naszych wakacji. 

Pani wskazówki były dla nas ogromnie przydatne, a miejsce Borgo Vigna Vecchia, w którym 

odpoczywaliśmy godne polecenia wszystkim. Będę promowała Pani stronę i zachęcała znajomych 

do odpoczynku we Włoszech :). Było cudownie !! 

Pozdrawiam serdecznie 
Anna Izdebska 

 

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 

 

22.06.2015 

W czerwcu 03.06 do 10.06.2015 spędziliśmy cudowny weekend w Borgo Vigna Vecchia!!! prawda 

jest to, co napisała Pani Ola, zdjęcia nie odzwierciedlają piękna okolicy!!! jest to wspaniała baza 

wypadowa do zwiedzania Toskanii, a mila/sympatyczna obsługa ze strony Sandry i Antonelli 

jeszcze bardziej dodają uroku włoskiego klimatu!!! apartament super, widoki, toskańskie kolacje i 
super smaczne wino, którego właściciele są producentami!!!  

Gorąco polecamy!!! Radek i Gala 

 

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 

 

 



 

 

18.07.2014 

Witam 

Jesteśmy już po toskańskich i rzymskich wakacjach. Cała rodzina jest zachwycona Toskanią, jej 

krajobrazami, uroczymi miastami i zabytkami. Dziękujemy za pomoc w wyborze lokalizacji zgodnej 

z naszymi potrzebami. Borgo Vigna Vecchia to miejsce godne polecenia. Piękne okolice, 

sympatyczni właściciele, dobre wina i jedzenie. 

Dziękujemy. 
Mirosław i Katarzyna Mikołajczyk z dziećmi 

 


