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Dojazd do  
Florencji  



Istnieją dwa sposoby dojazdu z Warszawy: 
-Można wykupić bilet do Bolonii, skąd dojechać do Florencji pociągiem ok 1,5h 
-Lot do Rzymu (Roma Fumicino), skąd należy dojechać autobusem do stacji Roma Termini 
(ok. 45 min), skąd odjeżdżają pociągi do Florencji 



Autobusy z lotniska do stacji Roma Termini odjeżdżają 
bardzo często, a ich koszt to ok 5 euro 
Jeśli chodzi o pociągi do Florencji to wyjścia są dwa: 
tańszy pociąg, który jedzie ok 6 h, oraz droższy który 
dowiezie nas w 1,5h (przy rezerwacji online z 
wyprzedzeniem koszt biletu na ten pociąg znacznie się 
obniża) 



Zabytki 
 Florencji  



 
 
Poruszanie się po Florencji pieszo nie jest skomplikowane i nie wymaga wielkiego wysiłku. Odległości nie są duże, warto jednak korzystać z mapy, aby nie zgubić 
się w wąskich uliczkach. Nieco trudności może sprawić poruszanie się po obszarze Oltrarno po południowej stronie rzeki, gdzie teren jest nierówny i chcąc 
odwiedzić największe atrakcje należy liczyć się z kilkoma podejściami pod górę. 
 
Większość turystów w trakcie swojego pobytu ani razu nie korzysta z komunikacji publicznej. 
 
Warto poprosić o zakwaterowanie bliżej centrum, wtedy dojście na zajęcia to krótki spacer i ma się dobry punkt wypadowy na zwiedzanie. 





Karta Firenze Card 

Nie w każdym mieście zakup karty miejskiej jest opłacalny, jednak we Florencji, pomimo wysokiej ceny, jest to bardzo dobre 

rozwiązanie. Kupując Firenze Card nie musimy martwić się o bilety, ale co ważniejsze, w muzeach Galleria degli Uffizi oraz 

Galleria dell’Accademia omijamy najdłuższe kolejki i wchodzimy specjalnym wejściem. W sezonie możemy zaoszczędzić nawet 2 

do 3 godzin w przypadku obu placówek! Cena karty ważnej 72 godziny to aż 72€ i nie ma niestety innej opcji czasowej.  

Za pośrednictwem szkoły można dokonać rezerwacji biletów na konkretny dzień lub godzinę. Omijamy wtedy kolejki. 

UWAGA: W KAŻDĄ PIERWSZĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA WEJŚCIA DO MUZEÓW SĄ BEZPŁATNE. 



SZKOŁA 

W okresie roku szkolnego obłożenie na zajęciach nie jest duże- grupy są niewielkie, co wymaga aktywności, ale też ułatwia 

nawiązanie kontaktów. Minus jest taki, że w przypadku małej ilości chętnych na naszym kursie, zostaniemy przydzielenie do 

innej grupy. 

Włoscy nauczyciele są otwarci, ekspresyjni, z dużym poczuciem humoru, ale nie każdy dobrze mówi po angielsku  

Szkoła oferuje w tygodniu dwa spacery tematyczne z „przewodnikiem”: pierwszy dotyczy historii miasta, drugi kultury (w 

tym kuchni i miejsc w których warto zjeść). W cenie kursu jest również wycieczka do wyboru: wieczorna, poranna lub 

całodniowa. Osobiście polecamy tę ostatnią, podczas której zwiedza się Siennę, 

mniejsze piękne miasteczka oraz można zjeść lunch połączony z degustacją  

win w jednej z rodzinnych winiarni. 

 



 



Florencja  







Restauracje, pamiątki, czas wolny   
 

Zajęcia w szkole kończa się o 14.00, a Włosi bardzo przywiązani sa do swojego czasu wolnego. O tej godzinie szkoła się 
zamyka i wszyscy wychodza do domu. 

Jest wiele miejsc, gdzie można zjeść i nie trzeba wiele wydać. Po dużym obiedzie, nie zawsze ma się ochotę na kolację. 
Wystarczy zaopatrzyć się w jednym ze sklepików. 

We Florencji znajduje się „bazar” z pamiątkami, na którym można znaleźć wszystko: od magnesów na lodówkę, po skórzane 
kurtki. Trzeba jednak uważać, ponieważ jakość tych produktów nie zawsze jest wysoka. 

Odradzamy samotne spacery w okolicy dworca kolejowego i w dalsze rejony miasta- natknąć się można na grupki mężczyzn 
nie będących rodowitymi Włochami. 



Zakwaterowanie 
Wybierając opcję shared flat decydujemy się na kilkupokojowe mieszkanie z kuchnią i łazienką. Dla siebie mamy 

pokój, z kluczami, a reszta pokoi przeznaczona jest dla innych studentów, nie koniecznie z tej samej szkoły. 

Miałyśmy przyjemność mieszkać z Sonią z Brazylii, która jak się później okazało, wyszła za mąż za Polaka  Świat 
jest jednak mały. 

Mieszkania znajdują się w kamieniczkach, które z zewnątrz nie wyglądają imponująco. Trzeba się liczyć z 
wnoszeniem bagażu po schodach, gdyż nie ma windy. 


