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Vidunderlige Toscana 
Italiens kulturelle skatkammer
Toscana har det hele. Charmerende gamle byer, uvurderlige 
kulturskatte, vidunderlige landskaber med højdedrag beplantet 
med oliventræer, vinstokke og cypresser, et spændende køkken 
og ikke mindst gode vine. Vi bor i Montecatini Terme for foden af 
Appenniner-bjergkæden. I Firenze går vi i fodsporene på de store 
kunstnere Leonardo da Vinci og Michelangelo, ser det skæve tårn i 
Pisa og meget mere. Med NILLES får du en komplet Toscana-rejse 
med 5 spændende udflugter.

UDREJSE
Udrejse med Great Dane Airlines direk-
te fra Aalborg til Bologna. Herfra kører 
vi til hotellet i Montecatini Terme. 

UDFLUGTER
Montecatini Alto – Vinsmagning 
– halvdagstur
Med bjergbanen Funicolare kører vi op 
til den middelalderlige fæstningsby 
Montecatini Alto, der ligger hævet 300 
meter over Montecatini Terme. Herfra 
er der fantastisk panoramaudsigt over 
området og Val di Nievole. På byens 
hovedtorv Piazza Giusti findes flere 
hyggelige caféer og restauranter og 
bag ved pladsen længere oppe ad bak-
ken ligger resterne af den oprindelige 
borg. Senere besøger vi en lokal vinbon-
de, hvor vi smager på stedets vine og 

toscanske specialiteter. Serveringen vil 
gøre det ud for frokost.

Firenze – heldagstur
I Toscanas hovedstad ved Arno-floden 
har flere af Italiens berømte kunstnere 
som Leonardo da Vinci og Michelangelo 
sat deres præg. Blandt de mange se-
værdigheder ser vi Santa Croce-kirken, 
Santa Maria del Fiore-domkirken med 
den store røde kuppel og de typisk tos-
canske, stribede mure. Ved siden af 
domkirken ses det ottekantede dåbs- 
 kapel med blandt andet den be rømte 
Paradisdør. Vi besøger byens middel-
alderbydel, hvor digteren Dante levede. 
Over Arno-floden fører den berømte bro 
Ponte Vecchio med dens mange guld-
smedebutikker. Nær broen ligger kunst-
galleriet Uffizi med værker af nogle af 

verdens største billedkunstnere samt 
den smukke Piazza della Signoria-plads 
med rådhuset Palazzo Vecchio.

Pisa – Lucca – heldagstur
Vi besøger Pisa, der ligger ved Arno-
floden. Pisa var tidligere en domineren-
de italiensk havneby, og i dag er byen 
verdensberømt på grund af Det Skæve 
Tårn. Vi besøger kirkekomplekset med 
klokketårnet, domkirken og dåbskapel-
let, der er opført i pisa-romansk stil. 
Videre til Lucca, der hørte under det 
antikke Rom og hvis bymur er en af 
byens mange seværdigheder, idet den 
består af stjerneformede volde. På en 
spadseretur ser vi bl.a. domkirken med 
den grøn-hvide marmorfacade og byens 
ovale handelsplads, som følger linjerne 
fra et tidligere amfiteater.

Volterra – San Gimignano 
– heldagstur
På en bakketop midt i det bølgende 
landskab ligger majestætiske Volterra, 
som var en af de vigtigste etruskerbyer 
i Italien. Vi besøger ruinerne af det 
romerske amfiteater og domkirken, 
og der vil blive lejlighed til at kigge på 
de mange forretninger med bl.a. ala-
basthåndværk. Her er mange levn fra 

etruskertiden, bl.a. bymuren med den 
berømte byport Porta dell´Arco og et 
af de vigtigste etruskermuseer i Italien. 
Fra Volterra kører vi til San Gimignano, 
der er kendt for mange smukke for-
svars tårne fra middelalderen. I hoved-
gaden med små, hyggelige pladser er 
der mange spændende butikker. Vi ser 
byens domkirke, det gamle rådhus og 
den forfaldne fæstning Rocca og nyder 
den fremragende udsigt over byen og 
de omkringliggende olivenlunde og 
vinmarker.

Vinci – halvdagsudflugt
Vi kører til Vinci, som er Leonardo de 
Vincis fødeby. Vi tager på en lille by-
rundtur i de hyggelige gader og slutter 
ved Leonardo da Vinci museet i byens 
gamle middelalderslot fra 1100-tallet. 
Her finder man spændende udstilling-
er over da Vincis liv som opfinder og 
videnskabsmand. Tid på egen hånd til 
at besøge museet

HJEMREJSE
Vi tager afsked med Montecatini Terme. 
Hjemrejse med Great Dane Airlines 
direkte fra Bologna til Aalborg.

Piazza dell Anfiteatro i Lucca

Domkirken i FirenzeDet skønne toscanske landskab

Hotel Biondi er et dejligt 4-stjer-
net hotel beliggende i hjertet af 
Montecatini Terme. Hotellet ejes  
af to brødre, der begge deltager 
aktivt i den daglige drift, og det 
giver hotellet en meget familiær 
atmosfære. Hotellet består af to 
bygninger på hver sin side af gaden.  
I den ene bygning er der reception, 
restaurant, bar og en udendørs 

terrasse. I den anden bygning finder 
man en dejlig solterrasse, swim-
mingpool og en hyggelig gårdhave. 
Begge bygninger har elevator. 
Værelserne er pænt indrettet 
med bl.a. bad, toilet, aircondition, 
safeboks, telefon, hårtørrer og 
tv. Som så ofte i Toscana kan 
uensartede værelser forekomme. 
Forplejningen består af italiensk 
morgenbuffet inkl. æg og bacon, og 
om aftenen serveres en 3-retters 
middag inkl. salatbar med valgmu-
ligheder til forret og hovedret. Til 
middagen serveres desuden husets 
rødvin (1/2 fl. pr. person) med vand. 
I løbet af opholdet arrangeres en 
toscansk aften med livemusik og 
specialmenu.

 8 DAGE FRA 6.395

FLYREJSE • 8 DAGE

AFREJSEDATO FLY FRA PRIS

2. maj* Aalborg 6.395
9. maj Aalborg 6.695

16. maj Aalborg 6.695
23. maj Aalborg 6.695
30. maj Aalborg 6.695

6. juni Aalborg 6.695
13. juni Aalborg 6.695
20. juni** Aalborg 6.595
22. august* Aalborg 6.495
29. august Aalborg 6.795

5. september Aalborg 6.795
12. september Aalborg 6.795
19. september Aalborg 6.695
26. september Aalborg 6.695

3. oktober Aalborg 6.495
10. oktober Efterårsferie Aalborg 6.795
17. oktober** Aalborg 6.395

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

*) Udrejse til Bologna via København
**) Hjemrejse fra Bologna via København

Tillæg for enkeltværelse 790
Rabat for 3. person på værelse 350
Tillæg for mad på fly tur/retur 160

INKLUDERET I PRISEN
• Direkte fly Aalborg – Bologna tur/retur
• Transfer lufthavn – hotel tur/retur
• 7 overnatninger i Montecatini Terme
• 7 x morgenmad
• 7 x aftensmad, heraf 1 toscansk aften
• Husets vin og vand til aftensmad
• Tur med bjergbane til Montecatini Alto 
• Udflugter ekskl. entréer og vinsmagning
• Dansk rejseleder

ENTRÉER udgør ca. EUR 25. Vinsmagning med 
frokost ca. EUR 19

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Firenze (gns.): maj-juni 25°-27°, aug.-okt. 
25°-28°.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/TOS


