Toscanska pärlor

BESKRIVNING

RESEFAKTA

Toscanaska pärlor

ALLT DETTA INGÅR:

9 dagar flyg hem

Flygresa i turistklass Köpenhamn-Pisa t/r. Resa i

Toscana &rdquo;kulturens högborg&rdquo;. I detta lilla

modern helturistbuss. Övernattning i dubbelrum med

område frodas kulturen oavsett om det gäller konst,

dusch och wc. Halvpension, d.v.s. middag dag ett t.o.m.

arkitektur, mat eller vin så finner man här det bästa av

frukost dag nio. Alla utflykter enligt programmet. Två

allt. Som om inte det är nog så ligger allt dessutom

vinprovningar. Bro- och färjeavgifter, serviceavgifter,

inbäddat i en ljuvlig grönska med fridfulla olivlundar och

vägskatter, hotellskatter och reseledarservice. Ev.

charmiga vingårdar.

övriga entréavgifter tillkommer. Vi reserverar oss för
ändrade flygtider och flygpriser.

Dag 1 – Hemorten – Kassel
När alla är ombord bär det av över Öresundsbron söderut. Färden går genom Danmark ner till Rödby där vi tar färjan till
Puttgarden. Med stopp för lunch och eftermiddagsfika går färden sen förbi Lübeck och Hamburg ner till Kassel där
övernattning och middag väntar. Cirka 67 mil

Dag 2– Kassel-Innsbruck
När vi avnjutit en stor tysk frukostbuffé bär det av genom Hessen och det vackert böljande Bayern in över den
Österrikiska gränsen. Vi ska i dag bo mitt i Innsbruck på Hotel Grauer Bär. Efter kvällens middag rekommenderas en
promenad ner till slottet och das Goldene Dachl. Cirka 61 mil.

Dag 3 – Innsbruck– Montecatini Terme
Vi lämnar Innsbruck och blickar upp mot Nord-Kettes väldiga bergsmassiv på väg mot den vackra Brenner-Autobahn
som leder oss mot Italien. Denna vägsträcka kallas Alpernas drömväg och de norditalienska bergen som kantar vår väg
ger oss imponerande vyer. Vid Gardasjön gör vi en liten avstickare och tjusas av Italiens största och kanske vackraste
sjö som ligger vackert inbäddad av rik grönska och omgiven av de höga bergen. Färden fortsätter söderut förbi Bologna
och genom bergskedjan Apenninerna och in det vackert böljande landskapet Toscana. På eftermiddagen når vi
Montecatini Terme som är en av Italiens förnämsta kurorter. Hit kommer människor från hela världen för att kurera sig
med stadens hälsosamma termalvatten, och så har man gjort i flera århundraden. Vi ska bo bekvämt och centralt i tre
nätter på Grand Hotel Nizza et Suisse, där vi även äter middagarna gemensamt. Cirka 52 mil

Dag 4–5 – Florens och Montecatini Terme
Nu har vi några härliga dagar framför oss att njuta av Toscanas underbara landskap och rika kulturskatter. Här
produceras också några av Italiens absolut bästa viner. En av dagarna sätter vi oss på tåget för att åka till Toscanas
hjärta och stolta huvudstad Florens. Konstnärerna Botticelli, Michelangelo och Donatello gjorde Florens till en av
världens främsta konststäder. Här går vi en stadspromenad och får se de viktigaste bitarna såsom Piazza della Signoria
med Davidstatyn, Paradisets Portar, guldsmedernas bro m.m. Det blir även tid över för egna upptåg innan vi återvänder
med tåget
Den andra dagen väljer vi att stanna kvar i den lilla kurorten Montecatini. Stadens historia sträcker sig ända tillbaka till
1300-talet och här ligger termalbaden och spa-anläggningarna tätt. Rossini, Verdi, Clark Gable och prinsessan Grace är
några av de eminenta besökare som sökte sig hit för att njuta av de hälsosamma baden. Vi går en stadspromenad och
njuter av de välskötta parkerna. De som önskar kan sedan fortsätta genom att ta kabeltåget Funicularen upp till ”gamla
stan”. Staden ligger några hundra meter ovanför den nya och bjuder på en magnifik utsikt samt många trevliga
serveringar vid den lilla piazzan. I Toscana produceras några av Italiens absolut bästa viner och vi ska givetvis under
vår vistelse här få avnjuta en klassisk vinprovning på en utav traktens många högklassiga vingårdar.

Dag 6– Montecatini Terme-Siena
Den stad som näst efter Florens är den konstnärligt rikaste i Toscana är utan tvekan Siena. Resan hit går genom vackra
omgivningar via en annan av Toscanas bäst välbevarade medeltidabyar, San Gimignano. Byn ligger högt på en kulle

och har blivit känd för sina torn. I tornen hade man sina hem då stadsmuren var så liten i diameter att man var tvungen
att bygga på höjden. Av de ursprungligen 72 tornen finns i dag endast 15 kvar att se.
Vi gör även ett stopp i de medeltida byn Monteriggioni innan vi når Siena.

Dag 7-8 Montepulciano
I Siena börjar vi med en spännande stadsrundtur till fots på smala gränder bland intressanta byggnader. Staden är
byggd på tre kullar och omgiven av en månghundraårig ringmur. Här finns massor av kulturskatter som det berömda
rådhustorget Piazza il Campo, det gotiska rådhuset Palazzo Publico från 1300-talet och den imponerande
marmorkatedralen Santa Maria. Det ges också utrymme för shopping och egna strövtåg i denna underbara stad. Här
ska vi dessutom bo tre nätter på Hotel Moderno. Cirka 10 mil.
En annan tur går till den lilla trevliga byn Pienza. Det var påven Pius II som lät bygga om och byta namn på den lilla byn
till sin egen ära. Härifrån fortsätter vi till den vackra vinstaden Montepulciano, en av Toscanas högst belägna städer med
en storslagen utsikt över Umbrien och södra Toscana. Här har man sedan 700-talet producerat Vino Nobile ”Det ädla
vinet från Montepulciano” som av en del snarare anses vara en bättre form av Chianti än ett eget vin. Vilket vin som
smakar bäst får var och en själv avgöra under våra vinprovningar.

Dag 9 Siena – Skandinavien
Då var det dags att lämna det underbara Toscana och bege sig hemåt. Vi kör nu på snabba motorvägar förbi Florens
och Bologna och Parma till Milano. Härifrån går flyget till Kastrup där vi tar bussen till Skåne. Här skiljs vi åt efter några
härliga dagar i Toscana.
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