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Toscana. Foto: Shutterstock.

Italia
Siena. Foto: Shutterstock.

Firenze. Foto: Shutterstock.

Det skjeve tårnet i Pisa. Foto: Shutterstock

Toscana
med Cinque Terre
En reise til et av Italias mest berømte områder. Sol, bad, vakkert og koselig landskap, god mat,
gamle byer fulle av kulturskatter – ingredienser som denne sjarmerende reise tilbyr.
Middelhavsklimaet gjør at palmer, eukalyptus, magnolia, oliven og ikke minst vinranker stortrives.
Her produseres viner av høy klasse, bl.a. i det kjente Chiantidistriktet.
Vi har valgt å bo på ett 4-stjerners hotell, Grand Panoramic i den nordlige provinsen av Pisa,
som ligger i den sentrale delen av Toscana.
Vel møtt, til vårt ﬁne og interessante reisemål.
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16.9. Bodø – Oslo
Oppmøte Bodø Lufthavn minimum en time
før avgang. Flyavgang kl. 07.15. SAS. Etter
ankomst Gardermoen går vi ombord i bussen, som kjører til Galleriet ved sentralbanestasjonen for å ta på reisende som
kommer med tog. Kjører så til Gøteborg
med stopper underveis. Avreise med Stena
Scandinavia kl. 18.45.Vi får tildelt våre
lugarer og spiser en bedre middag om
bord. Kanskje en tur i butikkene, eller bare
nyte turen i skipets omgivelser
17.9. Kiel – Dessau
Frokost ombord. I Kiel kjører vi bondesvei 404 ned mot Hamburg, derfra ned mot
Berlin. Ved Valluhn passeres punktet som
en gang var grensen mellom Øst- og VestTyskland. Grensene har falt, og i et samlet
Tyskland passerer vi Berlin, videre ned mot
Potsdam og til Merseburg. Overnatting
med middag Raddisson Blu.
18.9. Dessau – Innsbruck
Frokost avreise, vi fortsetter mot Nürnberg
og München, her besøker vi olympiastadion. Derfra til Garmich Partenkirchen,
hvor vi stopper og ser på den nye hoppbakken. Videre inn i Østerrike, passerer
Seefeld og ned til Innsbruck, hvor vi tar inn
på Hotell Grauer Bär. Middag om kvelden.
19.9. Innsbruck – Montecatini Terme
Frokost, avreise. Kjører over Brennerpasset, inn i Italia, og snart når vi Adigedalen, ned mot Verona. Ferden går videre
forbi Mantova, Modena, og ned til reisens
hovedmål Montecatini Terme. Overnatting
6 netter, 4 stjernes hotell, Grand Hotel Panoramic, litt i utkanten av selve byen.
20.– 24.9. I Toscana med utﬂukter
Frokost og middag på hotellet hver dag.
Sol og bading på hotellet to dager. Utﬂukter: Vi besøker Pisa, med den gamle

Cinque Terre. Foto: Shutterstock.

bykjernen Mirakelplassen, her ser vi det
forunderlige skjeve tårnet og domkirken
som er bygget i marmor.
Etter Pisa fortsetter vi til Lucca, en av
de mest sjarmerende byene i Toscana,
omgitt av en 4 km lang festningsmur fra
rennesanstiden. Lucca ble grunnlagt av
romerne før Kr.f. og her ﬁnnes ﬂere interessante bygninger med marmor fasader,
bl.a. domkirken. En av dagene besøker vi
Toscanas hovedstad Firenze, som i middelalderen var en av verdens mektigske
byer. Vi gjør en rundvandring med lokal
guide, hvor vi får se mange av Firenzes
største severdigheter. Domkirken, Santa
Maria del Fiore, kampanilen, hertugpalasset Palazzo Vecchio m.m. Vi avslutter dagen med å dra opp til Piazzale Michelangelo, der vi får en ﬁn utsikt av byen.
Tid for litt handling blir det også. En annen
interessant utﬂukt gjøres til Siena, med
det vakre og historiske torget, en by som
kan sammenlignes med Firenze, når det
gjelder kunstnerisk rikdom, et skattkammer av en renessanse by. Byen bygdes
på tre høyder (1287 – 1348) av Sienarød
murstein. Katedralen Santa Maria er bygd
i hvit marmor, på byens høyeste punkt

med en fantastisk utsikt. Vi besøker også
byen, San Gimignano, kalles «Tårnbyen»,
på grunn av sine 15 godt bevarte tårn fra
middelalderen. Den lille byen, med dens
ringmur, er omgitt av olivenlunder og vingårder. byen er også kjent for sin keramikk.
25.9. Montecatini Terme – Cinque Terre
- Milano
Frokost, avreise. Kjører på motorveien mot
Lucca, videre nordover forbi, den kjente
marmorbyen Carrara, videre til La Spezia.
Herfra tar vi tog til og fra området Cinque
Terre, som består av fem små ﬁskerlandsbyer. Hele Cinque Terre, det vil si kysten,
de fem landsbyene og de omliggende fjellsidene, har status som nasjonalpark, og
står på UNESCOs verdensarvliste. Etter det
fantastiske besøket, fortsetter ferden forbi
Genova og opp til Milano. Overnatting med
middag på Grand Hotel Milano Malpensa.
26.9. Milano – Oslo – Bodø
Frokost, avreise. Kjører til Milano og ﬂyplassen Malpensa, avgang med Norwegian kl. 1405, ankomst Gardermoen kl. 1645.
Videre nordover til Bodø kl. 17.45, ankomst
1915.

INFORMASJON

Pris kr. 14 000,ENKELTROMSTILLEGG KR. 2 500,-

I PRISEN INNGÅR: Bussreise, båtreise med lugar, ﬂyreise som beskrevet, tog t/r La Spezia 9 hotell-overnattinger i dobbeltrom,
10 frokoster, 10 middager. Utﬂukter som beskrevet. Reiseleder.
NB! For reisende som vil benytte tog, pris på forespørsel!
For reisende fra, Evenes, Tromsø, Bardufoss, Alta og Kirkenes, pris på forespørsel!
NB! Husk gyldig pass!
Valuta: €uro.
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