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2 nætter Montecatini Terme • 3 nætter Chianciano Terme • 2 nætter lucca

Toscanske landskaber viser jer nogle af de mindre kendte 
guldklumper i Toscana. i starter i Montecatini Terme, ita-
liens førende spadestination. Montecatini-kilderne har i 
århundreder været kendt for sine efter sigende helbredende 
virkninger, som blandt andre Giuseppe verdi nød godt af, 
da han i sin tid skulle have sjælero til at komponere. den 
imponerende kurbadspark il Parco delle Terme er med sine 
460.000 km² en oplevelse i sig selv. Foruden talrige helseba-
de, kan denne lille by byde på gode muligheder for vandre- 
og cykelture, ture på hesteryg samt en 18-hullers golfbane. 
i fortsætter turen med 3 overnatninger i Chianciano Terme, 
der ligesom Montecatini Terme er berømt for sine kurbade. 
byen gemmer på mange charmerende restauranter, et godt 
udbud af butikker, og flere flotte parker og grønne områder 
pryder bymidten. Chianciano Terme er omgivet af skove og 

ligger strategisk godt i forhold til de mange udflugtsmu-
ligheder i området. i afslutter turen med 2 overnatninger i 
lucca. lucca ligger i skønne omgivelser ved serchio-floden, 
ikke langt fra det liguriske Hav. byen er kendt for sin gamle 
bymur fra renæssancen, hvis velbevarede mure omkranser 
luccas gamle bydel. Muren er i årevis blevet brugt som 
gangpromenade efter at have mistet sin forsvarsmæssige 
funktion. udover luccas adskillige biblioteker og akademier, 
det mest kendte The Academy of sciences, er byen prydet 
med basilikaer og kirker med dekorerede facader helt til-
bage fra det 8. århundrede. det romerske amfiteater har en 
middelalderlig aura omkring sig, og sammen med de gamle 
købmandsbutikker, grønthandlere og stemningsfyldte re-
stauranter med lokale specialiteter giver det lucca en hyg-
gelig og indbydende atmosfære.
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ved 2 voksne og 1 barn betales triple-priser.

Prisen inkluderer: 
ü 2 nætter Montecatini Terme (nær Firenze) inkl. morgenmad
ü 3 nætter Chianciano Terme inkl. morgenmad
ü 2 nætter lucca 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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