
Afrejse fra København

Afrejse Hjemkomst Pris
Sø 09.04 Lø 15.04  6.995,- 
Sø 23.04 Lø 29.04 6.995,-
Sø 07.05 Lø 13.05  6.995,- 
Sø 28.05 Lø 03.06  6.995,- 
Sø 18.06 Lø 24.06  6.995,- 
Sø 25.06 Lø 01.07  6.995,- 
Sø 02.07 Lø 08.07  6.995,- 
Sø 09.07 Lø 15.07  6.995,- 
Sø 16.07 Lø 22.07  6.995,- 
Sø 23.07 Lø 29.07  6.995,- 
Sø 30.07 Lø 05.08  6.995,- 
Sø 06.08 Lø 12.08 6.995,- 
Sø 20.08 Lø 26.08  6.995,- 
Sø 03.09 Lø 09.09  6.995,- 
Sø 10.09 Lø 16.09  6.995,- 
Sø 17.09 Lø 23.09  6.995,- 

Sø 24.09 Lø 30.09  6.995,- 
Sø 01.10 Lø 07.10  6.995,- 
Sø 15.10 Lø 21.10 6.995,-

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, flyrejse København – 
Bologna tur/retur, buskørsel, hotelophold 
med halvpension fra og med aftensmad 
første dag til og med morgenmad sidste 
dag, udflugter (ex. entréer), dansk rejseleder 
samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb pr. person
Enkeltværelse: 750,-
Dobbeltværelse som enkeltværelse: 1.450,-
Dobbeltværelse med balkon: 155,-
Udflugt til Firenze: 170,-
Fast plads i bussen: 240,-/160,-/120,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

Flyv på busrejse,  
7 dage
HØJDEPUNKTER 
• Cypresser og olivenlunde

• Det Skæve Tårn i Pisa

• Hyggelige middelalderbyer

• Kurbyen Montecatini Terme

• Chiantivin og hyggelige 
caféer

• Firenzes bycentrum

250 kr. i brorabat
Uanset hvilken bro du passerer, 

giver vi 250 kr. i rabat. 

 Bestil blot rejsen senest  

60 dage før afrejse.

•  -
bergen

Montecatini Terme

Pisa
Firenze

Siena

Se flere billeder og bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11



Vores Toscana rejse virker, for vi har 
været på den rigtig mange gange. To-
scana er et af danskernes foretrukne 
ferieområder i Italien, ja sågar i hele 
Europa og flere hundrede danskere er 
fløjet med os og har nydt området og 
de interessante udflugter og seværdig-
heder.
Kom, lad os vise dig dette livsbekræf-
tende område i Italien! Det er første-
klasses natur med olivenlunde, pinjer 
og laurbærtræer, og ikke mindst vin-
markerne, hvor chiantivinens druer 
dyrkes. Ligeså er det rendyrket kultur 
og historie, når vi går tur i store og 
små byer, hvor bygninger er med til 
at fortælle om en udvikling, som på 
mange måder er helt unik for vores 
historie og kulturarv. 
I Montecatini Terme skal vi bo på det 
hyggelige, familiedrevne Hotel Am-
brosiano, der ligger lige i centrum. Her 
finder vi gode værelser, alle med bad/
toilet og aircondition. Desuden har 
hotellet en rolig gårdhave, og på ter-
rassen foran hotellet kan man følge 
med i det hyggelige, lokale liv. En af 
aftenerne er der dans og musik. I ho-
tellets restaurant serveres morgenbuf-
fet og 3-retters middag/middagsbuffet. 
Se mere om hotellet på vores hjemme-
side.
NB! Denne rejse gennemføres i kom-
bination med vores 9 dages busrejse 
til Toscana og er et godt tilbud til dig, 
der gerne vil flyve til Toscana i stedet 
for at køre. Vi sørger for flyrejsen, an-
komstassistent i lufthavnen i Italien 
og bus fra og til lufthavnen i Italien. 
På den måde kan du deltage i vores 
veltilrettelagte program med rejsele-
der.

REJSEPLAN
1. dag: Udrejse
Indskrivning og afrejse fra Køben-
havns lufthavn med fly til Bologna 
lufthavn på egen hånd. I Bologna står 
chaufføren klar til at tage imod og 
guide dig til bussen, der kører til hotel-
let i Montecatini. Indskrivning på ho-
tellet på egen hånd. Først på aftenen 
møder du vores rejseleder i hotellets 
reception.

2. til 7. dag: Udflugter
Vi tilbyder i alt fem udflugter under 

opholdet. Udflugterne arrangeres som 
oftest i nedenstående rækkefølge.

Montecatini og Montecatini Alto
Vi arrangerer en orienterende byrund-
tur i Montecatini Terme om formidda-
gen. Over middag er der mulighed for 
at tage med tandhjulsbanen op over 
Montecatini Terme til den gamle by-
del, Montecatini Alto.

Siena og San Gimignano
Denne dag er en lang udflugtsdag, 
men det er absolut hele dagen værd. 
Vi kører kl. 8.30 til Siena, hvor vi skal 
se Duomoen, Piazza del Campo m.m. 
Over middag gælder det et besøg i den 
mindst ligeså interessante middelal-
derby San Gimignano, hvor der efter 
rundvisning bliver tid på egen hånd. 
Vi er tilbage ved hotellet ca. kl. 19.

Firenze med lokalguide
Vi tager med toget helt til Firenzes cen-
trum, hvor vi møder vores lokalguide. 
Herfra går vi byrundtur, hvor vi bl.a. 
ser domkirken, dåbskapellet, Ponte 
Vecchio, mediciernes regeringspalads, 
Palazzo Vecchio, Uffizzierne m.m. Sidst 
på eftermiddagen tager vi igen toget 
tilbage til Montecatini. Togbilletten 
Montecatini Terme – Firenze tur/retur 
og byrundtur med lokal, dansktalende 
guide koster 170,- kr. og er ikke inklu-
deret. Bestilles hjemmefra.

Pisa og Lucca
Afgang fra hotellet efter morgenma-
den. Vi kører direkte mod Pisa, hvor 
vi er klar som nogle af de første, hvis 
man vil op i det berømte, skæve tårn, 
eller se domkirken eller dåbskapellet. 
Efter frokosten besøger vi den antikke 
by Lucca med træbevoksede bymure 
og charmerende gotiske og romanske 
kirker. Her går vi en lille byrundtur, 
og naturligvis er der også tid på egen 
hånd til at nyde stemningen på en for-
tovscafé eller lign. Vi er hjemme ca. kl. 
18:00.

Vinci og Vinsmagning
Vi kører til Leonardo da Vincis by 
Vinci, hvor vi bl.a. skal se hans inte-
ressante museum og den hyggelige 
by. Afgang kl. 9. På vejen til vores vin-
bonde kommer vi igennem Monteca-

tini Terme igen, så de, der ikke vil med 
til vinsmagning, kan stå af her. Kl. 13 
smager vi vin og spiser en let frokost. 
Vi er hjemme igen hen på eftermidda-
gen efter nogle hyggelige timer. 

7. dag: Hjemrejse
Afrejse fra hotellet med bus til Pisa 
lufthavn, hvor vi flyver til København 
sidst på eftermiddagen. Indskrivning 
på egen hånd i lufthavnen. Ankomst i 
København først på aftenen.

Toscana
Chiantivinens land

Direkte fly fra København til Bologna

Se flere billeder og bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11


