PROGRAM: TOSCANA – EN REISE FOR ALLE
SANSER
7 frokoster, 2 lunsjer og 6 middager inkludert

Dag 1

Ankomst Pisa og Montecatini Terme
Middag
Formiddagsavgang med Lufthansa og Air Dolomiti fra Oslo via Frankfurt. Ankomst Pisa sen
ettermiddag. Det tar cirka en time å kjøre til Montecatini Terme, vår base for de neste
dagene. Montecatini ligger i Nievole-dalen som i sin tur er hjertet av Toscana. Byen er mest
kjent for sine helsebringende kurbad. De gamle anleggene i jugendstil med tilhørende parker
er imponerende. Selve byen ligger nede på sletta, men gamlebyen Montecatini Alto ligger på
en klippelignende høyde 299 meter over havet. Vel fremme, er det innsjekking og felles
velkomstmiddag på hotellet. Benvenuto in Italia!
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Dag 2

Vinområdet Chianti med vinsmaking
Frokost, lunsj
I dag går turen til det kjente vinområdet Chianti, beliggende halvveis mellom Firenze og
Siena. Et malerisk landskap med sypresser, sølvskimrende olivenlunder og kilometervis av
vinranker. Vi starter med å besøke vingården Castello di Verrazzano. Her har de en lang
tradisjon for vinproduksjon. Vinmarkene er nevnt i et dokument så langt tilbake som fra 1150!
På 1950-tallet var vingården imidlertid i ferd med å forfalle. Da overtok Cappellini-familien,
og siden da har vingården blitt restaurert tilbake i toppform. Vi får en kort omvisning før vi
smaker på gårdens produkter.
Neste stopp er landsbyen Panzano hvor vi besøker en av Italias mest berømte slaktere, Dario
Cecchini. Dagens lunsj spiser vi i hans anerkjente restaurant, Solociccia. Tilbake i Montecatini
er ettermiddagen og kvelden din, middag på egen hånd.

Dag 3

Firenze – renessansens vugge
Frokost, middag
Etter frokost tar vi toget til Firenze, her har kunstnere som Michelangelo, Botticelli og Da
Vinci satt sine spor. Firenze har vært et kulturelt sentrum siden tidlig middelalder. Fra
middelalderen til renessansen var en stor andel av den vestlige verdens mest anerkjente
kunstnere, vitenskapsmenn og arkitekter enten født i Firenze eller de gikk sin læretid her. På
den tiden var Firenze et økonomisk og kulturelt sentrum, beundret og respektert av resten
av Europa.
Sammen med vår lokalguide blir vi bedre kjente med byen som blir regnet som renessansens
vugge. Verdensberømte skulpturer, fontener og malerier ligger i gangavstand til hverandre,
og trange smug avløser fantastiske åpne piazzaer.
Ettermiddagen brukes til å utforske Firenze på egen hånd, før toget tar oss tilbake til
Montecatini. Kveldens middag inntar vi på en hyggelig lokal restaurant.

Dag 4

Cinque Terre
Frokost, middag
Etter en tidlig frokost kjører vi i cirka 2 timer med buss til byen La Spezia i Cinque Terre.
Området har status som nasjonalpark, og står på UNESCOs verdensarvliste. De fem små
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landsbyene langs Liguria-kysten med sine pastellfargede hus og eventyraktige sjarm var en
godt bevart italiensk hemmelighet fram til 1970-tallet, da turistene begynte å oppdage disse
perlene.
De fem småbyene ligger på rekke og rad langs kysten, hver med sitt særpreg og spesielle
sjarm. Vi skal tilbringe dagen her, hvor vi tar båt og tog mellom noen av byene. Ved dårlig
vær går turen med tog begge veier. God tid til lunsj på egen hånd. På ettermiddagen reiser vi
tilbake til Montecatini og spiser middag på hotellet.

Dag 5

Fridag
Frokost, middag
Dagen i dag har du helt til egen disposisjon, mulighetene er mange. Vi bor nær
jernbanestasjonen, så du kan enkelt ta toget til Pisa. Kanskje du har lyst til å ta taubanen opp
til gamlebyen Montecatini Alto, her venter en praktfull utsikt over landskapet. Du kan også
ta en rolig dag i Montecatini Terme. Reiselederen kommer gjerne med tips og gode råd.
Uansett hvordan du ønsker å tilbringe dagen, om kvelden møtes vi til felles middag på
hotellet.

Dag 6

San Gimignano og vingårdsbesøk
Frokost, lunsj, middag
Vi setter kursen mot San Gimignano, byen kjent som Toscanas «Manhattan»! I middelalderen
hadde byen hele 72 tårn, som den gang var symboler på penger og makt. Den store
rikdommen kom fra det frodige jordbrukslandet rundt, som de gjorde god handel av. I dag er
det 15 tårn som står igjen, og disse stammer fra striden mellom velstående familier som
bygget tårn for forsvar og prestisje. Jo høyere tårn, jo mektigere familie. I San Gimignano
kan det virke som om tiden stoppet opp på 1300-tallet. Kjenn på stemningen og drøm deg
bort.
Når vi får revet oss løs fra fortiden, kan det kanskje passe å besøke Gelateria Dondoli på
Piazza della Cisterna og smake på det som skal være verdens beste iskrem (!). Her får du også
uvanlige smakskombinasjoner – hva med iskrem som smaker av rosa grapefrukt og
musserende vin, for eksempel?
Ferden fortsetter til en vingård som er drevet av samme familie i tre generasjoner. Her blir
det vinsmaking og vi nyter en piknik-lunsj i det grønne med herligheter fra området. Etter en
dag med mange fine inntrykk returnerer vi til Montecatini Terme. Middag på hotellet.
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Dag 7

Festningsbyen Lucca
Frokost, middag
I dag besøker vi den koselige nabobyen, Lucca. Den står på ingen måte tilbake for noen av de
andre byene i Toscana – stil og italiensk stemning i massevis! Her nyter vi liv og røre i
festningsbyens vel bevarte bykjerne, omgitt av ringmuren. Festningsverket er enestående,
og det er en fornøyelse å gå en runde på muren og la seg imponere av byens tårn. Mange av
inngangene til gamlebyen er intakte og slik som de var i middelalderen. Lucca er også
komponisten Giacomo Puccinis hjemby. Huset hvor han ble født er et lite museum.
Avskjedsmiddagen inntar vi på en hyggelig lokal restaurant i nærheten av hotellet. Det blir en
kveld hvor vi oppsummerer våre opplevelser og inntrykk.

Dag 8

Hjemreise
Frokost
Etter en rolig frokost og utsjekking kjører vi mot flyplassen i Pisa. Flyavgang tidlig kveld med
Lufthansa via Frankfurt til Oslo Lufthavn med ankomst rett før midnatt.
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