Reiseforslag Toscana inkl. Firenze, Siena og San Gimignano

Firenze, Volterra, Siena og San Gimignano. Det er tett mellom godbitene i Toscana. Og som perler på
en snor - mellom alle kunst- og kulturskattene - ligger vin- og olivengårdene og frister med sin
fredfylte atmosfære og innbydende svømmebasseng. På denne rundturen skal vi utforske noe av det
beste Italia har å by på. Mat og vinopplevesene står i kø, og vi skal reise i et vakkert og varierende
landskap. Velkommen til Toscana.

Torsdag – ankomst Siena

Siena - middelalderbyen sørvest for Arezzo, akkurat på grensen av Chianti-området. Det er her på
Piazza del Campo det to ganger i året, i juli og august, blir arrangert det berømte hesteløpet " Palio i
Siena " Her får vi muligheten til å besøke viktige monumenter som Palazzo Comunale, museet og
katedralen S. Maria bygget på slutten av det tolvte århundre, samt mange andre kjente bygninger.
Fly. med Lufthansa, se www.lufthansa.no, via München på morgenen . Reisetiden er på
ca 4 ½ timer inkl. 1 time til flybytte i München.
I ankomsthallen til Firenze flyplass vil GuideTravels representanter stå klare til å ta dere
imot. Fra flyplassen er det litt over en time med buss til hotellet vårt i Siena hvor vi blir
hele oppholdet. En vakker busstur mellom de flotte åsene i Chianti-området, med stadig skiftende

landskap, med sine mange vingårder og olivenlunder. På kvelden serveres det en deilig

tradisjonell middag med retter og lokale produkter fra Toscana.

Fredag – Siena
Etter frokost får vi en guidet tur av Siena. Vi spaserer langs de trange små gatene i denne vakre

middelalderbyen, og beundrer de flotte husene og palassene. Vi får servert en deilig lunsj på en av
byen tradisjonelle restauranter og fortsetter vandringen en liten stund til. Det blir også muligheten til
å stoppe underveis og smake på lokale produkter som oster, brød, olivenoljer og skinker. Og kanskje
vanker det et glass vin fra en av produsentene i området. På ettermiddagen får vi litt tid til å utforske
Siena på egenhånd. Når kvelden kommer og sulten igjen melder seg, blir en deilig middag servert på
en lokal restaurant.

Lørdag – San Gimignano

San Gimignano - den verdensberømte middelalderbyen, med dens tårn og skjønnhet midt i hjertet
av Toscana, få kilometer fra Siena. Her besøker vi bl.a. katedralen, museum for hellig kunst, Palazzo
del Municipio og det vakre tårnet.
Etter frokost kjører vi kun 3 mil for å komme til San Gimignano. Her tar vår lokale
engelsktalende guide oss med på en byvandring. Også her er det mye å oppleve. Flotte
arkitektoniske perler og vakre bygninger. Kjent for sine middelalderske skyskrapere, høye

murer og trange gater som er typisk de flestes bilde av en landsby i Toscana. Vi lærer bl.a. om den

berømte Guelph-Ghibelline konflikten som inspirerte de lokale familiene til å bygge sine befestede
tårn og deres former for forsvar mot sine fiender.

Vi spiser lunsj på en lokal restaurant i San Gimignano. Når alle er glade og mette går
ferden videre til et verksted hvor vi får se hvordan lokal tradisjonell håndverk blir til.

På ettermiddagen kjører vi tilbake til Siena for middag og overnatting.

Søndag – Firenze og hjemreise.
Firenze - Regional hovedstad i Toscana, og et meget populært reisemål. Firenze er en av de vakreste
byene i verden. Byen er hjemstedet til noen av de mest fantastiske kunstverk på kloden, og hele
sentrum er fullt av vakre palasser, kirker og monumenter.
Etter frokost og utsjekking av hotellet går ferden videre fra Siena til Firenze. Her får vi en
guidet omvisning av byen. På turen besøker vi Gallery of Uffizi; en av de mest prestisjefylte

gallerier i verden, skulpturer av Michelangelo, Cappella Medicea, Baptistery med sine mosaikker,
Duomo, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti og mye mer.

Lunsj blir servert på en lokal restaurant og vi får også muligheten til å smake på områdets
spesialiteter og lokale produkter som oster, oliven, brød og skinker.
På ettermiddagen og i god tid før avreise, kjører vi til Firenze flyplass og fly med Lufthansa via
München hjem til Norge.

For mer informasjon om Italia, se www.italiantouristoffice.se
For mer informasjon om Toscana, se www.turismo.intoscana.it
For mer informasjon om Siena, se www.terresiena.it
For mer informasjon om San Gimignano, se www.comune.sangimignano.si.it
For mer informasjon om Firenze, se www.firenzeturismo.it

