Met vertrouwen op reis!

De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Toscane met Elba
Glooiende heuvels en kristalblauwe baaien
Een topper in ons programma, deze zeer complete rondreis door de
noordelijke en zuidelijke Toscane, met een bezoek aan en verblijf op
het prachtige eiland Elba. Van de beroemde historische kunststeden
Lucca en Florence door de glooiende heuvels met wijngaarden en
olijfbomen, langs middeleeuwse dorpjes naar het prachtige eiland
Elba, parel in de Toscaanse archipel met haar kristalheldere zee en
een bloemen- en plantenpracht. Bezoek aan de hoofdstad
Portoferraio met zijn vestingen, daar waar Napoleon naar verbannen
werd. Vervolgens naar onze overnachtingsplaats, het kuuroord
Chianciano Terme met een oud middeleeuws centrum. Van hieruit
maken we mooie excursies naar o.a. Siena, de meest fotogenieke stad
van Toscane, de glooiende wijnheuvels van de Chianti, Montalcino,
Arezzo en het Val d’ Orcia met Montepulciano. Uiteraard ontbreken
diverse stadsrondleidingen, een boottocht langs Elba en een
wijnproeverij niet in dit programma. Bellissimo!

Dag 1 - Heenreis

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

13 dagen vanaf

€ 1.749,- p.p.

Inclusief
Vervoer per Royal- Class touringcar
Gratis koffie/thee & water aan boord
Audiosysteem (oortjes)
2 nachten o.b.v. halfpension in de
omgeving van Zwitserland
10 nachten o.b.v. halfpension in 4*
hotels in Forte dei Marmi, op Elba, en
Chianciano Terme
Uitgebreide excursies o.l.v. lokale
gidsen
Stadsrondleiding in Lucca

Vanuit Limburg rijden we naar Zwitserland voor tussenovernachting
en diner.

Stadsrondleiding in Florence

Dag 2 - Forte dei Marmi

Rondritten eiland Elba

Stadsrondleiding in Pisa

We rijden via Milaan en Parma naar onze 1e verblijfplaats Forte dei
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Marmi aan de Riviera Versilia, hier heeft u de rest van de dag vrije tijd
voor de boulevard en het centrum te ontdekken.

Stadsrondleiding Portoferraio

Dag 3 - Lucca & wijnproeverij

Excursie Arezzo en Santuario della

Deze ochtend een rondleiding o.l.v. een gids door de Italiaanse
architectuur in het charmante Lucca. De stad met Romeinse
overblijfselen, zoals is het Romeinse amfitheater op het Piazza
dell’Anfiteatro. Bijzonder bezienswaardig zijn de kerken van San
Michele en Kathedraal San Martino, die door statige paleizen zijn
omgeven. ’s Middags een wijn- en olijfolieproeverij in een wijnmakerij
in de heuvels van Lucchesi.

Excursie Montepulciano, Pienza en
Bagno Vignoni

Excursie Siena en Montalcino

Verna

Wijn-, kaasproeverij en
olijfolieproeverij
Toeristenbelasting
Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Dag 4 - Florence
Een van de hoogtepunten! Een rondleiding door de Toscaanse
hoofdstad Florence, de stad van de Medici, een van de meest
invloedrijke bankfamilies uit de 15e en 16e eeuw, welke van grote
invloed zijn geweest. De stad wordt dan ook al bijna 200 jaar
beschouwd als het Europese Mekka van kunstliefhebbers. U ziet o.a.
de Duomo Santa Maria del Fiore,de trots van Florence, de beroemde
Ponte Vecchio en Piazza della Signoria. Daarna sluiten we het bezoek
af in een traditionele ijssalon. Hier nemen we een kijkje achter de
schermen tijdens de ijsbereiding, uiteraard mag u ook proeven!
Flaneer nog even door de stad en geniet van de sfeer.

Exclusief
Eventuele verzekeringen
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Dag 5 - Pisa & overtocht Elba
In de ochtend bezoeken we Pisa, bekend van de beroemde scheve
toren op het Campo dei Miracoli. Maar ook de Duomo Santa Maria
Assunta is een bezoekje waard. In de namiddag de overtocht naar
Elba vanuit Piombino. Vervolgens naar ons hotel.

Dag 6 - Rondrit Elba
Vandaag een rondrit over het mooie eiland Elba o.l.v. een lokale gids,
geniet van de bloemenpracht, de mooie rotskusten, en de
cultuurhistorische stadjes. U zult veel zien en de gids zal honderduit
vertellen.

Dag 7 - Portoferraio
Een dag in de hoofdstad van Elba, het idyllische Portoferraio, met
imposante vestingen Forte Stella en Forte Falcone die waken over de
stad. U ziet ook het huis van Napoleon Villa dei Mulini. U kunt ‘s
middag de stad verder ontdekken en op een terrasje met zeezicht
genieten van het prachtige uitzicht.
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Dag 8 - Overtocht & Chianciano Terme
Nog een keer rustig ontbijten op Elba, vervolgens naar de haven voor
de overtocht naar het vasteland. Vanuit Piombino verder naar de
zuidelijke Toscane, we overnachten en dineren de komende dagen in
Chianciano Terme.

Dag 9 - Siena & Montalcino
Vandaag een rondleiding door de meest fotogenieke Gotische stad
van de Toscane, Siena, met het beroemde Piazza del Campo en de
Duomo. Slenter langs de vele historische schatten. In de middag
bezoek aan Montalcino, gelegen op een mooie heuvelrug en
gedomineerd door een indrukwekkende burcht. Van hieruit heeft u
een prachtig uitzicht over de Toscane, binnen de stadsmuren zijn er
velen pleinen en kerken. Proef ook op een terrasje een van de
heerlijke wijnen, die in deze streek geproduceerd worden.

Dag 10 - Arezzo & Klooster La Verna
Een bezoek aan de middeleeuwse stad Arezzo, een heerlijke stad voor
te bezoeken, minder bekend maar zeker zo mooi. Flaneer over het
Piazza Grande met vele historische gebouwen rondom het plein. Hier
kunt u ook lunchen. In de namiddag bezoeken we het klooster
Santuario della Verna, Het klooster is indrukwekkend gelegen op een
hoogte van 1129m bovenop de rotsen en omringd door de bossen van
het nationale park van de Casentino.

Dag 11 - Montepulciano & Pienza & Bagno Vignoni
Het unieke landschap van het Val d’ Orcia staat op het programma,
hier zien we ook het typische Toscaanse heuvellandschap. We
bezoeken Montepulciano, een van de mooiste dorpen van de Toscane
met het Piazza Grande en er is er ook veel te proeven zoals Vino
Nobile di Montepulciano. Onze gids zal u veel over deze plaats
vertellen. Verder naar Pienza, hier kunt u genieten van de mooie
vergezichten en een mix van architectuur, gastronomie en traditie. De
regio staat ook bekend om de productie van schapenkaas, een
proeverij, voor diegene welke dit wil, is dan ook inclusief. De afsluiter
van de dag is het kleine kuuroord Bagno Vignoni. Een mooie dag in
de Zuid-Toscane.

Dag 12 - Parma & Zwitserland
Vandaag verlaten we de Toscane en rijden we via Parma, waar we een
bezoek brengen aan het centrum, naar ons overnachtingshotel in
Zwitserland.
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Dag 13 - Thuisreis

Overige info

De laatste reisdag! Vol mooie herinneringen rijden we via Frankrijk
terug naar Nederland
Programma is onder voorbehoud van

Hotel informatie

wijzigingen

Overnachtingshotel Zwitserland
Op de heen- en terugreis overnachten we in Zwitserland in een goed
verzorgd hotel zoals u van ons gewend bent, de hotelnamen volgen
uiterlijk 14 dagen voor vertrek.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer (gehele reis): € 295,-

Hotel Bellonda ****
Hotel Bellonda midden in een grote tuin, op 100 meter van de zee en
de stranden. Het biedt overal gratis WiFi en beschikt over elegante
kamers. Alle kamers beschikken over een eigen badkamer.

Hotel verzorging: Halfpension
Hotel website: http://www.hotelbellonda.com/
Hotel adres: Viale Ammiraglio Morin, Forte dei Marmi, Lucca, Italië
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hotel La Perla del Golfo ****
Hotel La Perla Del Golfo ligt op 5 minuten wandelen van het strand en
biedt gratis WiFi en een panoramisch uitzicht op de baai van Procchio
op Elba. Het hotel heeft een restaurant en een buitenbad. De kamers
van Hotel La Perla Del Golfo zijn voorzien van airconditioning. Elke
kamer heeft een flatscreen-tv, een houten of betegelde vloer en
elegant meubilair. Sommige kamers beschikken over een balkon met
uitzicht op zee. Het buitenbad wordt omgeven door zonneterrassen
met ligstoelen en parasols.
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Hotel verzorging: Halfpension
Hotel website: https://www.laperladelgolfo.it/
Hotel adres: Via della Cicala, 1, Procchio, Livorno, Italië
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hotel Le Fonti in Chianciano Terme ****
Le Fonti Grand Hotel ligt in het kuuroord Chianciano Terme en heeft
een restaurant, een 24-uurs receptie en een ruim terras. Het hotel
biedt elegante kamers met airconditioning en een eigen
badkamer. De kamers van Le Fonti Grand Hotel zijn voorzien van een
kluisje, een koelkast en een flatscreen-tv. Het hotel heeft een ideale
ligging om Umbrië en Toscane, op 15 minuten rijden van
Montepulciano, te verkennen. Het meer Trasimeno bevindt zich op 30
km afstand.

Hotel verzorging: Halfpension
Hotel website: http://lefontigrandhotel.com/
Hotel adres: Viale della Libertà, 523, Chianciano Terme, Siena, Italië
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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