
Toscana 5 dagar flyg t/r

BESKRIVNING

Toscana

5 dagar flyg t/r

Vi gör en härlig kortresa till Toscana och laddar

batterierna med underbar mat och dryck i en

avkopplande atmosfär och hänförande natur.

RESEFAKTA

Allt detta ingår: 

Flygresa i turistklass Köpenhamn-Pisa t/r.  Övernattning

i dubbelrum med dusch och wc. Halvpension, d.v.s.

middag dag ett t.o.m. frukost dag 5. Bussutflykter enligt

program, besök på vingård och olivgård med

provsmakning av vin och delikatesser. Hotell- och

vägskatter samt moms och reseledarservice. Vi

reserverar oss för ändrade flygtider och flygpriser.



Dag 1 Kastrup-Montecatini Terme

Vid lunchtid träffas vi på Kastrup för direktflyg till Pisa. Här möts vi av vår italienska buss som tar oss från Pisa med sitt

berömda lutande torn till den berömda kurorten Montecatini Terme där vi ska bo under vårt uppehälle i det underbara

Toscana. Vi checkar in på Hotel Ariston där vi även äter middag.

Dag 2-4 Toscana

Vi har nu några sköna dagar i Toscana och börjar med en heldag i Montecatini Terme som en gång i tiden var en av

Italiens förnämsta kurorter. Hit kom bland annat Rossini, Verdi, Clark Gable och prinsessan Grace för att njuta av det

hälsosamma vattnet. Det finns fortfarande flera spa anläggningar att välja på. Den mycket sevärda Gamla Stan ligger

några hundra meter ovanför den nya och orkar man inte vandra upp kan man ta bergbanan Funicularen upp. Här råder

en obeskrivlig charm och man har en fantastisk utsikt. Vår reseledare visar oss runt sen får vi lite egen tid innan kvällens

middag.

Idag blir det en heldags utfärd i det hänförande vackra landskapet. Vi reser genom val d'Elsa vars böljande natur

trollbundit konstnärer i alla tider. Här kryper vi fram på smala bergsvägar och njuter av. Vi fortsätter sedan till en olivgård

där vi spenderar eftermiddagen med att prova delikatesser från området. Vi lär oss göra äkta italiensk pasta och kopplar

av vid poolen. Dagen avslutas med att vi avnjuter vår egentillverkade pasta under en härlig kväll på gården innan vi

återvänder till vårt hotell.

Efter en skön sovmorgon föreslår vi en utflykt med det lokala tåget till den trevliga grannbyn.

Här promenerar vi genom svindlande gränder och tittar in på trevliga bodegor. Den som hellre önskar besöka Florens

kan givetvis ta tåget dit istället till självkostnadspris och titta närmare på den vackra arkitekturen och konsten. Vi avslutar

dagen med en avskedsmiddag på hotellet.

Dag 5 Toscana-Kastrup

Efter en tidig frukost beger vi oss till flygplatsen i Pisa för flyg tillbaka till Kastrup. Vi har nu laddat vårt energiförråd för

lång tid framåt efter en skön avkopplande resa i vacker natur och med god mat och vin.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


