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6.900 kr / person 
enkelrumtillägg +40% 

8 dagar 

 

Bli inspirerad av pittoreska byar och italiensk 
atmosfär på vår 8-dagars rundresa i Toscana. Ett 
besök på ett vinslott i Chianti regionen, inklusive en 
vinprovning samt inträdesavgifter till flera 
sevärdheter och historiska attraktioner som Duomo 
di Siena, Gallerien Degli Uffizi i Florens och 
Katedralen i Pisa ingår i vårt paket. Du får också en 
omfattande dokumentation med utflyktstips. 
 
1:a dagen. Efter överlämningen av hyrbilen startar du 
rundresan genom den pittoreska landsbygden till 
Chianti-bergen. En typisk toskansk villa väntar dig i 
mitten av vingårdar och olivträd, där du tillbringa en 
avkopplande eftermiddag. Du sover 7 nätter i villan. 
 
2:a dagen. Rutten tar dig vidare till Siena vid foten av 
Chiantis vingårdar, känd för "Palio", en 
hästkapplöpning som hålls två gånger per år på det 
snäckformade torget "Piazza del Campo" mitt i staden. 
Siena är också berömd för sin historia och för sina 
många konstskatter. Du besöker också katedralen som 
byggdes på 1100-talet med vit, röd och svart marmor 
och är en av de stora exemplen på italiensk romansk-
gotisk arkitektur. 1995 sattes Sienas historiska centrum 
upp på UNESCOs världsarvslista. På eftermiddagen 
upptäcker du en befäst stad från 1200-talet. 
 
3:e dagen. Du utforskar den charmiga staden San 
Gimignano. 1990 sattes San Gimignanos historiska 
centrum upp på UNESCOs världsarvslista. 
Karakteristiska är de 13 försvars- och bostadstorn som 
ännu reser sig över staden och därför är den 
muromgärdade medeltida stadens smeknamn 
"Manhattan av medeltiden". Njut av en oförglömlig 
skyline med ett glas vin och ta en härlig promenad i 
den kuperade omgivningen med härlig panoramautsik. 

4:e dagen. Idag besöker du Florens, Renässansens 
födelseplats. Staden vid floden Arno innerhåller en stor 
konstnärlig och kulturell rikedom. Du utforskar 
Domkyrkan, basilikan Santa Croce, promenerar dig 
över den berömda bron Ponte Vecchio, upptäcker 
Boboli-trädgårdarna och låt dig förtrollas av den 
majestätiska Piazza della Signoria med sin 700 år gamla 
Pallazzo Vecchio och med statyer av till exempel David 
och Neptun. Du besöker det berömda Galleriet Degli 
Uffizi i Florens med många konstverk från Botticelli, 
Michelangelo och da Vinci. Var 10:e konstverk från 
renässansen visas i galleriet. 
 
5:e dagen. Du tuförskar flera olika historiska bergsbyar 
innan det blir på eftermiddagen en guidad 
vinslottvisning där en unik provning upplevelse väntar 
dig i Chiantis vinregion. 
 
6:e dagen. Din tur tar dig till Pisa, känd för sin Campo 
dei Miracoli med det lutande tornet och den 
majestätiska katedralen, byggdat på 1000-talet. Senare 
kan du besöka de magnifika marmorbergen. 
 
7-8:e dagen. Du besöker olika historiska byar som 
Volterra, en stad på en bergstopp med storslagen 
utsikt över landskapet. Staden var bebodd på 900-talet 
f. Kr. och blev en av de 12 etruskiska stadsstaterna. Det 
finns många historiska platser som den romerska 
teatern, Piazza dei Priori och katedralen Santa Maria 
Assunta. Avrunda dagen i din toskanska villa. 
 
I vår resa ingår övernattningar i en 3-4 stjärnig 
toskansk villa med en familjär atmosfär och frukost. En 
ekonomibil med full försäkring garanterar dig en säker 
resa i Toscana. Våra erbjudanden kan ändras 
individuellt för att passa dina behov.   

      
 I priset ingår 

 
 

 7 nätter i en 3-4 stjärnig toskansk villa 
 Frukost 

 
 

 Ekonomibil 
 Full försäkring, stöldskydd 
 Självriskeliminering 
 Obegränsade kilometer, vägkarta  

 
  
 Fritt inträde Degli Uffizi Galleri 
 Fritt inträde Santa Croce Basilikan 
 Fritt inträde Pisa Domkyrkan 
 Fritt inträde Camposanto monumentale 
 Fritt inträde Siena Katedralen 
 Fritt inträde Siena Baptisterium 
 Vinslottvisning med Chianti vinprovning  
 Omfattande dokumentation med  

utflyktstips och resebok 
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Hyrbil  
Fordon är en viktig och central del på våra rundturer 
och får därför en särskild uppmärksamhet. En 
ekonomi bil med minst 5 sittplatser och fria mil ingår i 
alla våra resor. För att garantera dig en säker och 
bekymmersfri resa, innehåller vårt hyrbilsavtal en 
helförsäkring, ansvarsförsäkring, stöldskyds och en 
skyddad självrisk. Det betyder att din  självrisk är 
skyddad om din bil blir skadad i en olycka. Skador på 
kaross, fordonsdelar och tillbehör som skett under de 
flesta incidenter är täckta. Fönster och däck ingår inte 
i självrisken. Mot en liten extraavgift kan du 
uppgradera din hyrbil till en kompaktbil. Familjer som 
reser med minst två barn får en gratis uppgradering. 
Vi samarbetar med internationella och välkända 
biluthyrningsföretag för att erbjuda dig högkvalitativa 
fordon. 
 
Biltyper Ekonomi 
Renault Clio Toyota Auris, Yaris 
Ford Fiesta, Focus Volkswagen Polo, Golf 
Opel Corsa Peugeot 207, 307  
 
 
 
 
 
Ingår i vårt paket  
 Helförsäkring  
 Ansvarsförsäkring 
 Stöldskydd 
 Självriskåterbetalning / skyddad självrisken 
 Lokala skatter 
 Fria kilometer 
 Vägkarta 
 En förare 

Logi  
Du reser eftersom du vill ha en paus från vardagen. 
Vad är poängen att åka utomlands om du inte vill 
upptäcka något nytt? Du vill uppleva olika människor, 
olika klimat, olika kulturer. Detsamma gäller för ditt 
boende. Alla enhetliga hotellkedjor är till affärsresor, 
inte semstervistelser. Därför har vi valt endast  lokala 
boenden, ett urval av 3 och 4-stjärniga boenden som 
är typiska för sin region. Är det en villa i Toscana, en 
Bed & Breakfast i Skottland eller en Finka i Spanien, 
kommer du att uppleva ditt destinationsland även när 
du checkar in för natten. Alla våra utvalda bostäder 
inkluderar en lokal frukost, vilken ger dig en 
ytterligare smak av det land du befinner dig i. Vi kollar 
regelmässigt våra boenden för att säkerställa hög 
kvalitet och gästfrihet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Våra boenden i Toscana (exempel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


