
04.10.2016  

Dzień dobry. Chciałam podziękować, pobyt bardzo się udał, San Maurizio bardzo ładne i zadbane, 

a nasz apartament na 1 piętrze z widokiem na basen chyba najładniej położony ze wszystkich :). 

Pozdrawiam Dagmara Grzywacz 

 

22.08.2016  

Witam. Dojechaliśmy do domu. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc. Jesteśmy bardzo 

zadowoleni i będziemy polecać :) 
Pozdrawiam Daria Wawrzyńczak 

 

05.10.2015 

Kochana Pani Aleksandro, w imieniu własnym i męża baaaardzo serdecznie dziękujemy za 

wskazówki, miejsce i okazaną pomoc. Dzięki Pani spełniło się moje największe marzenie, aby 
zobaczyć Toskanię taką, jakiej nie pokazują przewodniki. Poznaliśmy wspaniałych ludzi, 

kosztowaliśmy wspaniałości kuchni toskańskiej i oczywiście przepysznego wina. Uciekając przed 

jeszcze wciąż licznymi turystami w znanych miastach, dzięki tak rewelacyjnie położnego San 

Maurizio, mogliśmy zobaczyć maleńkie i przeurocze miasteczka na okolicznych wzgórzach. 

Właściciele Agriturismo okazali się wspaniałymi i bardzo serdecznymi ludźmi, a nasz apartament 

był przytulny i bardzo wygodny z cudownym widokiem na góry, które kochamy oboje. 
Jesteśmy pewni, że wrócimy tam, bo przez dwa tygodnie nie byliśmy wstanie zobaczyć wszystkich 

zakątków tego przecudnego regionu. 

Przesyłam tylko kilka zdjęć z bardzo licznej kolekcji z serdecznymi pozdrowieniami:) 

Gosia Lesiecka 

 

29.09.2014 

Dzień dobry, 
Wczoraj w nocy wróciliśmy z San Maurizio. Spędziliśmy tam przeuroczy tydzień. Apartament i 

okolica wywarła na nas bardzo dobre wrażenie (pewien dyskomfort powodować może jedynie 

bliskość uczęszczanej jednak drogi SS68). Bardzo dużą przyjemność mieliśmy również z 

korzystania z restauracji – klimat niepowtarzalny, a kuchnia rewelacyjna. 

Dziękuję za kontakt i sprawną organizację lokalu, co pozwoliło spędzić nam tam czas. 

Pozdrawiam i do usłyszenia! 
Zenon Spik 

 

16.09.2014 

Szanowna Pani ! 

Dziękujemy za udane wakacje. Wybrana lokalizacja (San Maurizio), a przede wszystkim bardzo 

dobra pogoda sprawiły, że mogliśmy w pełni zrealizować cały program zwiedzania pięknej Toskanii 

oraz wypoczywać bez ograniczeń. Trudno uwierzyć, ale wg relacji spotkanych osób, które w tym 
samym czasie przebywały w okolicach Grosseto, tam podobno przeważnie padało ?! 

Jedyną „atrakcją” San Maurizio, która nie została uwzględniona w otrzymanej od Pani ofercie, były 

„zanzare tipo italiano”, ale już o nich zapomnieliśmy. Szkoda, że mogliśmy być tak krótko. 

Jeszcze raz dziękujemy i pozdrawiamy 

Piotr Patora 

 



19.08.2013 

Bardzo dziękujemy za ofertę wspaniałego obiektu San Maurizio. Jesteśmy zadowoleni z pobytu i 

szczerze polecamy obiekt jak i ristoro, w którym serwowano smaczne posiłki.  

Pozdrawiamy :) 
Agnieszka Skalecka 

 

23.06.2012 

Chciałam tylko napisać, że wakacje w Agriturismo San Maurizio bardzo się udały :). Jest to 

rzeczywiście piękne miejsce, bardzo przyjemni właściciele i bardzo schludny, przyjemny 

apartament. Pogoda również dopisała, choć pod koniec zrobiło się strasznie gorąco. Link na 

stronie "co warto zwiedzić" bardzo nam pomógł. Chciałam jeszcze raz podziękować za pomoc w 

organizacji tak przyjemnych wakacji :). 

Serdecznie pozdrawiam! 
Monika Zawisza 

 

 


