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oskania wśród Polaków zyskała sobie
pozycję trochę tajemniczej i bardzo ekskluzywnej wersji wakacji. Można tam
spotkać mnóstwo znanych u nas ludzi,
od rzeczywistych sław po celebrytów.
Niektórzy mają nawet własne domy,
głównie byłe zabudowania farmerskie. Spędzają tu każdą wolną chwilę, nie tylko zresztą
w sezonie. W przeciwieństwie do wielu słynnych obszarów turystycznych na południu Europy, które zamierają
po sezonie, Toskania jest miejscem, w którym toczy się
normalne życie, po sezonie wszystko jest otwarte, jest po
prostu luźniej i taniej. Ten obszar Włoch ma jakiś specyficzny magnetyzm, który silnie oddziałuje na Polaków.
Zdumiewające, jak wielu albo się już ulokowało w Toskanii, kupując tam dacze, albo zamierza to zrobić. Kierunek
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ruchu jest wyraźny, z ziemi polskiej do włoskiej.
Toskania to wymarzony cel podróży. Są tam zapierające
dech w piersiach krajobrazy Val d'Orcia – krainy marzeń
każdego pasjonata fotografii, rozciągającej się na południe od Sieny u stóp wygasłego wulkanu Monte Amiata,
z zygzakowatymi drogami i łagodnymi zboczami pełnymi słoneczników. To stąd pochodzi większość słynnych
widoków będących wizytówką Toskanii. Jest historyczna
kraina Chianti słynąca z upraw winorośli, rozległych winnic porastających tamtejsze wzgórza oraz produkcji wina
o tej samej nazwie. Można tam zatrzymać się na długi,
leniwy włoski lunch w zacienionej restauracji otoczonej
gajem oliwnym albo sączyć aperitif na miejskim placu o
zachodzie słońca.
W miastach też jest czego szukać. Urokliwa Florencja, kołyska renesansu, to miejsce, w którym powstały niektóre z
najbardziej niezwykłych dzieł sztuki, które poza sezonem
można tam obejrzeć bez napierającego tłumu. Dalej Piza
ze swoimi świetnymi muzeami, spokojna Siena i cudowna
architektura niezliczonych średniowiecznych miasteczek: Arezzo, Volterra, San Gimignano, Montepulciano,
Cortona.
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by spędzić leniwy
dzień na plaży w modnym Forte dei Marmi (toskański odpowiednik Juraty), powłóczyć się po skalistych zatoczkach
Monte Argentario, zabrać dzieci do otoczonej rezerwatem
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przyrody wioski Giannella albo pospacerować samemu
wzdłuż sosnowego wybrzeża Maremmy.
Stanowczo za dużo jest tam wina do wypicia i zbyt wiele
zachwycających fresków, żeby zmieścić to wszystko w jednej wizycie, ale można spróbować. Oto nasz przewodnik
po całym regionie. Radzimy albo trzymać się północy dla
Florencji i Chianti, albo południa dla Val d'Orcia i plaży,
co oczywiście będzie doskonałym pretekstem, aby wrócić
tam za rok.

JEDNODNIOWE WYCIECZKI
GÓRSKIE WIOSKI W CHIANTI
Przepiękne krajobrazy, doskonała pogoda i wino z beczki.
Najlepiej wybrać się na wycieczkę samochodem, ruszając z Greve albo Panzano, gdzie w weekendy odbywają
się targi. Na lunch można wpaść do szatańskiego rzeźnika Dario Cecchiniego w Panzano i zamówić rozpustną mięsną ucztę Officina della Bistecca, podawaną na
wspólnym stole (menu serwowane 50 euro; dariocecchini.
com). Potem można przenieść się do Raddy z szykownymi
butikami, podziwiać sztukę uliczną w Gaiole albo spenetrować tunele w Castellinie, spoglądając na winnice przez
średniowieczne okna widokowe wykute we wzgórzu. Na
koniec dnia oczywiście degustacja Chianti Classico w
czarującej winiarni i hotelu Borgo San Felice (degustacja
od 5 euro; borgosanfelice.it).

KLASYCZNA WIEJSKA OKOLICA W VAL D'ORCIA
Val d'Orcia, obiekt światowego dziedzictwa na liście
UNESCO, usytuowany na południe od Sieny, ze wzgórzami pełnymi słoneczników i nizinami uginającymi
się pod ciężarem czerwonych i białych winogron.
Widzieliśmy te doliny na dużym ekranie w „Angielskim pacjencie”, „Gladiatorze” i „Ukrytym pragnieniu”
Bertolucciego. Krajobraz jest cudowny, można się nim
rozkoszować w drodze do wioski Bagni San Filippo,
do której można wpaść na krótką kąpiel w gorących
źródłach (48˚C) wodospadów Fosso Bianco i Balena
Bianca. Są otwarte dla wszystkich, wystarczy pojechać
drogą leśną przy SP61. Jeżeli nie mamy ochoty kąpać
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się razem z pospólstwem, możemy odwiedzić Terme San
Filippo Spa,woda ta sama, ale w otoczeniu trzygwiazdkowego hotelu (wejście od 25 euro; termesanfilippo.com).
VESPĄ NA SZYBKICH OBROTACH
Ci, którzy mają więcej niż 18 lat oraz pełne ubezpieczenie i prawo jazdy, mogą zarezerwować sobie wycieczkę
na skuterze z przewodnikiem po winnicach Chianti w
Tuscany Vespa Tours. Wyjeżdżając z Florencji o godz. 10,
można przejechać ponad 30 km, wpaść do kilku winnic na
degustację, zjeść lunch w wiejskiej restauracji i zwiedzić
przyjemne średniowieczne miasteczka w regionie (125
euro; tuscany-vespatours.com).
OLIWA Z OLIWEK W LUKCE
Degustacja w Toskanii nie ogranicza się do wina. Miejscowi mają równie wrażliwe podniebienie, jeśli chodzi
o „zielone złoto”, jak nazywają oliwę z oliwek. Można jej
spróbować w Fattoria di Fubbiano, pokrytej bujną zielenią
posiadłości niedaleko Lukki o powierzchni 55 hektarów,
w której produkuje się nagradzaną oliwę z certyfikatem
DOP, czyli chronioną nazwą pochodzenia; jej zapach jest
świeży i mocno ziołowy z nutkami karczocha i migdała.
Najlepiej przyjechać tu późnym latem, kiedy trwają zbiory
(20 euro; fattoriadifubbiano.it).
PLAŻE
Wybrzeże Toskanii może być bardzo wytworne, ale bywa
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też kameralne i przyjazne dla rodzin. W niektórych miejscach (Cecina, Rosignano i Follonica), trzeba to powiedzieć, bywa nawet kiepskie. Północna Toskania to kraina
zorganizowanej rozrywki w słońcu. Szerszych brzegów
trzeba raczej szukać dalej na południu.

można po dziesięciominutowej pieszej wędrówce przez
wonny lasek sosnowy. Nie ma tam plażowego baru. Jest
za to krystalicznie czysta woda, grający piasek (naprawdę skrzypiący jak skrzypce, stąd jego nazwa) i widok na
więzienną wyspę Napoleona Elbę.

L'ORSA MAGGIORE
Modnego Forte dei Marmi na pewno nie można nazwać
powściągliwym. Z wypielęgnowanym piaskiem, nieskazitelnie czystymi rzędami łóżek do opalania, gorącymi
ratownikami i chłodnymi sportami wodnymi oraz Alpami
Apuańskimi w tle jest ulubionym miejscem weekendowych wypadów dla szykownego mediolańskiego towarzystwa. Prawdziwą atrakcją jest tu restauracja na plaży
prowadzona przez superkucharza z Bergamo Giancarlo
Moreliego: wspaniale, drogo i odlotowo (dania główne od
23 euro; ristorantelorsamaggiore.com).

MONTE ARGENTARIO
Kiedyś wyspa, dziś – porosłe lasem wzniesienie połączone ze stałym lądem trzema naturalnymi piaszczystymi
pasami. Znajdzie się tu coś dla każdego, bez szalejącej
komercji, która zeszpeciła część wybrzeża Toskanii. Dzieci
będą szczęśliwe, pluskając się w płytkich turkusowych
wodach w La Feniglia i Giannella, żeglarzom spodobają
się śliczne zatoczki pomiędzy efektownym Porto Santo
Stefano a Porto Ercole.

CALA VIOLINA
W Toskanii trudno jest znaleźć prawdziwie dzikie plaże,
dlatego też Cala Violina jest tak cenna. Do tej zachwycającej zatoczki, położonej w głębi rezerwatu przyrody Bandite di Scarlino na północny zachód of Grosseto, dotrzeć

MARINA Dl ALBERESE
Na koniec najlepsze. Trudno jest dostać się do Alberese,
najbardziej pustej plaży w regionie Maremmy i prawdopodobnie w całej Toskanii. Samochód trzeba zostawić w
centrum obsługi turystów w narodowym parku Uccellina,
następnie pojechać rowerem albo pójść pieszo ok. 8 km
do pięknych białych piasków, mijając gęsty las, porośnię
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te bujną roślinnością łąki i wyniosłe wydmy, spotykając
żbiki, jelenie i lisy, a może nawet jednego lub dwóch
toskańskich kowboi. Potem już można delektować się
samotnością.

GDZIE ZJEŚĆ
IL RISTORO, GAIOLE IN CHIANTI
Il Ristoro – nie tyle restauracja, ile winiarnia z kuchnią w
rozległej posiadłości na wzgórzach Chianti, perfekcyjnie
promująca wspaniałe wina Marco Pallantiego do wiejskich dań Giovanniego Bonavity. Warto poprosić o stolik
na balkonie, bo widoki na winnice należą do najbardziej
czarujących w całej okolicy. Jedzenie pochodzi wyłącznie
z lokalnych upraw, a ulubione dania letnie to suflet marchewkowo-cukiniowy z sosem pecorino oraz makaron z
ragout z dzika (dania główne od 9 euro; castellodiama.
com).
LA PORTA Dl SOTTO, BUONCONVENTO
Sezonowość jest wizytówką tej małej, jasnej gospody w
średniowiecznym Buonconvento, oficjalnie jednej z najpiękniejszych wsi we Włoszech. Stefano Sardone zbudował swoją reputację na tradycyjnej toskańskiej kuchni z
odrobiną szaleństwa i z radością dzieli się rozległą wiedzą
o winach, jeśli tylko się go o to poprosi. W zimie królują
tu żeberka jagnięce pieczone z dzikim koprem włoskim,
latem risotto z nadziewanym kwiatem cukinii (dania
główne od 9 euro; laportadisotto.it).

BRACALI, GHIRLANDA
Jeżeli ulegniemy pokusie obejrzenia w Massa Marittima
malowidła ściennego pokazującego kobiety cierpliwie
czekające, aż owoc (czyli fallus) spadnie z „fallusowego
drzewka”, to w wiosce obok trafimy na Bracali, toskańskie
szaleństwo z dwoma gwiazdkami Michelina. Francesco
rozwija tam swój talent w kuchni, jego brat Luca roztacza
swój urok w oldschoolowej sali konsumpcyjnej. Ceny są
wygórowane, ale standardy także, co może zilustrować
tortelli z gołębia z żelem z porto, tempura z czerwonych
krewetek z odparowanym sosem pomarańczowym i
wędzone semifreddo w zupie rabarbarowej (dania główne
od 40 euro; mondobracali.it).
LA VECCHIA LATTERIA, SIENA
Historyczny bar mleczny signory Toniny w Sienie to
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LA PINETA, MARINA DI BIBBONA
Ta zachwycająca nadmorska chałupa powstała w 1964
roku jako przedsięwzięcie rodzinne, kiedy to babcia Luciano Zazzeriego zbudowała kuchnię na plaży na południe od Ceciny. Teraz jej wnuk ma gwiazdkę Michelina
i jest wychwalany jako najlepszy specjalista od owoców
morza w Toskanii. Dla lepszego efektu warto zarezerwować stolik przy wodzie o zachodzie słońca i zamówić
sześciodaniowe menu degustacyjne. W innym razie można spróbować wędzonej makreli z kremem dyniowym i
ciasteczkami migdałowymi amaretti, a potem spaghetti z
ośmiornicą i kaparami (menu degustacyjne od 70 euro,
dania główne od 20 euro; www.lapinetadizazzeri.it).

obecnie najmodniejsza lodziarnia w mieście dzięki dwóm
młodym lokalnym przedsiębiorcom Fabio i Francesco.
Jest oddalona kilka minut od szlaku turystycznego, więc
może trzeba będzie jej poszukać, ale tłum miejscowych
czekających w kolejce w dziurze w ścianie powinien
pomóc w jej odnalezieniu. Codziennie pojawiają się tam
nowe smaki, nam jednak najbardziej smakowała cierpka cytryna, gruszka i brzoskwinia, a także słodko-słona
pistacja (od 2,50 euro; Via San Pietro 10).

GDZIE SIĘ ZATRZYMAĆ
VILLA LA LODOLA, FOIANO DELLA CHIANA
Trudno o bardziej niemiejską okolicę niż spokojna Val
d'Orcia, ale to tutaj właśnie założyciele minimalistycznego
laboratorium stylu toskańskiego Officine 904, Paolo Porcu Rodriguez i Silvia Pavanello, postanowili stworzyć swój
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kameralny pensjonat. Otoczony alejami cyprysów osiemnastowieczny kamienny wiejski dom dysponuje pięcioma
pokojami pełnymi eleganckich antyków i ekscentrycznego
rękodzieła, a także najcieplejszym powitaniem po tej stronie Florencji. Kucharz Carlo Porcu jest mistrzem miejscowej wołowiny rasy Chianina, więc solidna kolacja jest
gwarantowana, trzeba tylko pamiętać o rezerwacji (pokoje
dla dwojga od 115 euro, B&B; lalodola.com).
LOCANDA ROSSA, CAPALBIO
Pojawienie się agroturystyki na farmie oliwkowej w Maremmy wywołało w okolicy małe poruszenie. Nie ma tu
żadnych chwiejnych starych mebli i wytartych ręczników.
Ten pełen zakamarków wiejski dom właśnie przebudowany na elegancki, przyjazny dla rodziny obiekt z 14
pokojami i czterema apartamentami jest pełen rustykal-

nego szyku i ma doskonałą obsługę. Nawet psy są tu mile
widziane. Do plaży niedaleko, jeszcze bliżej do basenu
dobrego na krótką kąpiel po lunchu w sklepionej gospodzie (pokoje dla dwojga od 130 euro, B&B; www.locandarossa.com).
LA BANDITA TOWNHOUSE, PIENZA
La Bandita przedstawia trudno wyobrażalne połączenie
nowojorskiego stylu z urokiem toskańskiego wzgórza w
luksusowym hotelu o charakterze miejskiej rezydencji. W
tym piętnastowiecznym klasztorze cele mniszek zamieniono na 12 dużych apartamentów z kamiennymi ścianami, ogromnymi belkami i gładkimi stalowymi łóżkami
z baldachimem. Łukowate okna wychodzą na dolinę
widoczną aż do Montepulciano, ale prawdziwą atrakcją
jest łagodny rytm wiejskiego życia (pokoje dla dwojga od
250 euro, B&B; la-bandita.com).

L'ANDANA, CASTIGLIONE DELIA PESCAIA
Jeśli cenimy wino, dlaczego nie mielibyśmy zatrzymać się
w tym pięciogwiazdkowym hotelu z przyległą winnicą?
Twórca win Vittorio Moretti i światowej sławy francuski
kucharz Alain Ducasse urządzili 33 pokoje w willi Medyceuszy w Maremmy, która kiedyś była letnią rezydencją
wielkiego księcia Toskanii Leopolda II i jego dworu. Na
28 hektarach porosłych winoroślą produkuje się pierwszorzędne wino Acquagiusta, a także oliwę z oliwek. Dorośli
mogą zarezerwować degustacje, pozostawiając dzieci pod
opieką w dziecięcym klubie (pokoje dla dwojga od 280
euro, B&B; tenutalabadiola.it).
IL PELLICANO, PORTO ERCOLE
Szukający smaku oldschoolowej wytworności powinni
zatrzymać się w tym prywatnym obiekcie położonym przy
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plaży na ślicznym wybrzeżu Argentario, w którym od
1965 roku regularnie bywali wielcy twórcy kina i potentaci przemysłowi, tacy jak Charlie Chaplin, Henry Fonda
czy Gianni Agnelli. Ponad 50 apartamentów, niektóre
z prywatnymi basenami, stwarza wrażenie klubowej
atmosfery. Obsługa jest dyskretna, a dodatkowym udogodnieniem dla nieuleczalnie leniwych jest szybka winda
na plażę. Nowatorski Sebastiano Lombardi wyczynia
swoje magiczne sztuczki kulinarne w restauracji, z której
widoki roztaczające się na Isola del Giglio są niemal

stojąca na wzgórzu Villa Guidi (osiem miejsc do spania;
od 2750 euro tygodniowo). SJ Villas oferuje niekonwencjonalną I Limoni niedaleko Lukki (dziesięć miejsc do
spania; od 2990 euro tygodniowo) i Avenue z elegancką
willą nad morzem Villa Aurora niedaleko Porto Ercole
(sześć miejsc do spania; od 4405 euro tygodniowo). Scott
Williams dysponuje wspaniałą Villa Claudia z plażą na
dole ogrodu (dziesięć miejsc do spania; od 5000 euro
tygodniowo), a Invitation to Tuscany oferuje wiejską
willę Peonia w San Casciano (cztery miejsca do spania;

równie smakowite jak jego organiczne dania z lokalnych
produktów (pokoje dla dwojga od 320 euro; pellicanohotels.com).

od 2070 euro tygodniowo). Warto także zajrzeć do oferty
To Tuscany, James Villa Holidays i Vintage Travel.
Pary potrzebujące więcej przestrzeni powinny sprawdzić
luksusowy dom Casina, przebudowany z dwunastowiecznej wieży strażniczej w murach miejskich Sieny, który
właśnie został otwarty jako jedyne w swoim rodzaju
lokum dla dwojga (od 5770 euro tygodniowo; thecasina.
com). Jeśli zechcemy napiąć budżet, Bellini ma wyłączność na ultraelegancką Villa Tavernelle w Chianti,
która znalazła się pierwszy raz na rynku wynajmu. Jest
konsjerż oraz wiele atrakcji, średniowieczna sypialnia
w wieży dla dzieci, spa, siłownia, skrzynia paleniskowa,

WILLE
Zamiłowanie turystów do spędzania wakacji w toskańskich willach zaowocowało rozwojem ich wynajmu. Jest
tu wiele drogich luksusowych domów, ale także wiele w
dobrej cenie, szczególnie jeżeli są wynajmowane przez
grupę.
Wśród agencji zajmujących się wynajmem willi w Toskanii, mających dobre rozeznanie na lokalnym rynku, można wymienić Essential Italy. W tej ofercie znajduje się
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quady (dziesięć miejsc do spania; od 28 800 euro tygodniowo; bellinitravel.com).
***
W kwestiach wyboru urlopowych lokalizacji warto
przyglądać się Anglikom. Mają niewątpliwy talent w
wynajdywaniu wakacyjnych perełek. W XIX wieku odkryli południe Francji, za co w nagrodę mają do dzisiaj
główną ulicę w Nicei nazwaną Promenade des Anglais.
Później południe Francji okazało się zbyt zatłoczone i
za drogie, więc przenieśli się na południe Hiszpanii. Są

można wzmocnić nadwątlone siły, od małych rodzinnych knajpek po eleganckie restauracje z gwiazdkami
Michelina.

tam do dzisiaj, jednak w oddzielonych od siebie enklawach. Eleganckie towarzystwo skupia się w Marbelli i
okolicach, pospólstwo gnieździ się w betonowych wieżowcach Torremolinos. Jeszcze później przyszła moda
na Toskanię. Ma szansę długo się utrzymać. Rozumiem
i podzielam fascynację przybyszów z Wysp Brytyjskich. Przepiękne romantyczne krajobrazy, wbudowana
w przyrodę elegancja bycia, uprzejmość i przyjazne
traktowanie przybyszów (Francuzów masowo trzeba by
tu przywozić na reedukację) tworzą obiektywne ramy
radosnych wakacji. Ważnymi szczegółami dopełniającymi całość jest mnogość i atrakcyjność miejsc, w których

te czynności finansowo-ekonomiczne wykonywane są z
uśmiechem, bez presji i nachalnej komercji. W restauracjach, a szczególnie w trattoriach każdy się czuje miłym,
serdecznie przyjmowanym gościem, który zrobił właścicielom wielką przyjemność swoją wizytą. Na drogach
jest spokojnie, styl jazdy przypomina raczej Austrię niż
Włochy. Nie ma nerwowego trąbienia na niepewnie
rozglądających się kierowców samochodów z obcą rejestracją. Proszę mi uwierzyć: to naprawdę jest przyjemne,
przyjazne, eleganckie miejsce. Jeśli ktokolwiek tam raz
pojedzie, pewne jest, że zechce jeszcze wielokrotnie do
Toskanii wrócić. HL

Dla mnie największą zaletą Toskanii jest jej wyrafinowana „włoskość”. Jeśli ktoś chce wyobrazić sobie życie
arystokracji w czasach rzymskich, łagodne krajobrazy
toskańskie przetykane pałacami i zamkami mogą mocno
wesprzeć wyobraźnię. Oczywiście Włosi żyją z turystyki
i potrafią przybyszów zręcznie eksploatować, ale tutaj

