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Klassiske Toscana tager jer til regionens prægtigste og mest 
berømte udflugtsmål. På turens første del bor i i Monteca-
tini Terme, der ligger perfekt placeret i forhold til Toscanas 
historiske byer. Montecatini selv er kendt som italiens føre-
nde spadestination med kurbade helt tilbage fra år 1540. vi 
foreslår, at i tager toget herfra direkte til Firenze. dette er en 
afslappende måde at opleve det smukke landskab på, og så 
slipper i for at skulle finde parkering til jeres bil. Firenze er 
Toscanas hovedstad og er en af italiens mest charmerende 
byer. byen er kendt for sin rige historie og vigtige position i 
middelalderen og renæssancen, hvor den var knudepunkt for 
europæisk handel og hjemsted for en blomstrende arkitektur 
og kunst. Firenzes monumenter og arkitektoniske skatte er 

koncentreret inden for et overskueligt område i den cen-
trale, gamle bydel omkring Arno-floden, der slanger sig på 
tværs af byen. Turen fortsætter med 3 overnatninger i siena, 
der huser en perlerække af middelalderlige tårne, kirker og 
paladser. Tag på aftentur efter turisterne på dagsudflugt er 
taget hjem og nyd sienas hyggelige smågader. i slutter turen 
i Pisa, der udover det skæve Tårn, byder på Piazza dei Mira-
coli (Miraklernes Plads), dåbskapellet battistero di san Gio-
vanni, domkirken il duomo og den overdækkede kirkegård 
Camposanto Monumentale. Qua sin turistmæssige værdi 
finder i mange hyggelige cafeer og spisesteder i centrum af 
Pisa, og bybilledet prydes også af adskillige gadesælgere 
med alverdens tænkelige og utænkelige souvenirs.
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3 nætter Montecatini Terme • 3 nætter i siena • 1 nat Pisa
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ved 2 voksne og 1 barn betales triple-priser.

Prisen inkluderer: 
ü 3 nætter Montecatini Terme (nær Firenze) inkl. morgenmad
ü 3 nætter i siena inkl. morgenmad
ü  1 nat Pisa inkl. morgenmad
     På turen benyttes 3- og 4-stjernede hoteller.
ü 7 dages Avis-billeje

Priserne er baserede på, at turen starter lørdag. 
ved start på andre ugedage kan prisen variere.
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