
Rejsefakta
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse       Hjemkomst   Pris         Rute
Sø 25.10.20  Ma 09.11.20   7.795,-   C/2

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
hotelophold med halvpension fra og med 
aftensmad første dag til og med morgenmad 
sidste dag, udflugter (ex. entréer) samt alle 
lovpligtige skatter og afgifter.

Bemærk: Togbilletten Firenze tur/retur 
og rundvisning med lokalguide er ikke 
inkluderet. Bestilles ved tilmelding. 

Tilkøb pr. person 
Enkeltværelse: 1.800,- Dobbeltværelse som 
enkeltværelse på Hotel Ambrosiano: 2.800,-
Dobbeltværelse med balkon som 
enkeltværelse på Hotel Ambrosiano: 3.150,-
Dobbeltværelse med balkon på Hotel 
Ambrosiano: 350,-
Fast plads i bussen: 480,-/320,-/240,-
Udflugt til Firenze: 190,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Dejlige lune 
italienske 

efterårsdage.
16 dage fra 
kun 7.795,-

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



Milde efterårsdage i betagende To-
scana. Det skulle du lige ta’ at prøve! 
I den italienske region Toscana fin-
der vi en verden af skønhed, kunst, 
kultur og livsglæde, der næppe har 
sin lige nogen andre steder. I den 
maleriske og bakkede natur finder 
vi byer, der har været arnested for 
vigtige epoker i vores historie og 
kulturarv. Her boede og arbejdede 
Michelangelo, Leonardo da Vinci 
og Dante for bare at nævne nogle 
få. I det toscanske landskab nyder vi 
synet af olivenlunde, pinjer og laur-
bærtræer, cypresser og ikke mindst 
vinmarkerne, hvor chiantivinens 
druer dyrkes.  På vores udflugter 
skal vi opleve det, som vi alle kender 
af navn, men kun få af os har set. 
Hvem drømmer ikke om at konsta-
tere, at Det Skæve Tårn i Pisa virke-
lig er skævt, og hvem vil ikke gerne 
opleve Firenze, der er noget af det 
allermest italienske, vi kan forestille 
os? I Montecatini Terme skal vi bo 
på det hyggelige, familiedrevne Ho-
tel Ambrosiano, der ligger lige i cen-
trum. Her finder vi gode værelser, 
alle med bad/toilet og aircondition. 
Desuden har hotellet en rolig gård-
have, og på terrassen foran hotellet 
kan man følge med i det hyggelige, 
lokale liv. I hotellets restaurant ser-
veres morgenbuffet og tre-retters 
middag/middagsbuffet. 

Rejseplan
1. dag: Danmark - Midttyskland
Efter påstigning går turen via Padborg 
gennem Tyskland til overnatnings-
hotellet ved Ingolstadt. Vi ankommer 
midt på aftenen. Efter morgenmaden 
fortsætter vi sydpå igennem det stor-
slåede Sydtyskland og Østrig, og midt 
på aftenen kommer vi til Montecatini 
Terme.

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 til fods i Montecatini Terme om 
formiddagen, og over middag er der 
mulighed for at tage med tandhjuls-
banen op over Montecatini Terme til 
den gamle bydel, 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 mid-
delalderby San Gimignano, hvor der 
efter rundvisning bliver tid på egen 
hånd. Vi er tilbage ved hotellet ca. kl. 
19. 

Firenze med lokalguide
Udflugt i tilkøb Vi tager med toget 
helt til Firenzes centrum, hvor vi 
møder vores lokalguide. Herfra går 
vi byrundtur, hvor vi bl.a. ser dom-
kirken, dåbskapellet, Ponte Vecchio, 
mediciernes regeringspalads, Palazzo 
Vecchio, Uffizzierne m.m. Sidst på ef-
termiddagen tager vi igen toget tilba-
ge til Montecatini. Togbilletten Mon-
tecatini Terme – Firenze tur/retur og 
byrundtur med lokal, dansktalende 
guide koster 160,- kr. og er ikke inklu-
deret. Bestilles ved tilmelding. 

 Pisa og Lucca Afgang fra hotellet efter 
morgenmaden. 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 træbe-
voksede bymure og charmerende go-
tiske og romanske kirker. Her går vi 
en lille byrundtur, og naturligvis er 
der også tid på egen hånd til at slå 
sig ned på en fortovscafé eller lign. Vi 
er hjemme ca. kl. 18.

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 vinbon-
den kommer vi igennem Montecatini 
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 eftermid-
dagen efter nogle hyggelige timer.

15. og 16. dag: Montecatini Terme – 
Midttyskland – Danmark 
Efter morgenmaden begynder vi tu-
ren mod Danmark. Overnatning ved 
Ingolstadt. Ankomst midt på aftenen. 
Næste morgen videre mod Danmark.

Toscana
Montecatini Terme - Langtidsferie

Busrejse, 16 dage

Højdepunkter

•	 	Det	milde	toscanske	klima

•	 	Middelalderbyen	Lucca

•	 	Torvet	i	Siena

•	 	Firenze	med	lokalguide

•	 	Montecatini	Terme	Alto

•	 	Den	familiære	stemning	på	
Hotel	Ambrosiano	

Bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring til os på 70 11 47 11  


