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8.900 kr / person 
enkelrumstillägg +50% 

8 dagar 

 

Upptäck ett vackert landskap, charmiga bergsbyar 
och ett unikt kulturarv på vår 8-dagars-rundresa i 
Toscana. Entrébiljetter till olika sevärdheter som 
Siena katedralen, Pisa domkyrkan och Degli Uffizi 
galleriet samt ett vinslottbesök med en exklusiv 
provning i Chiant-regionen ingår i vår resa. en 
omfattande dokumentation av 40 sidor med en 
detaljerade resplan, vandrings-, utflykts- och 
restaurangtips samt en telefonassistans 24 timmar / 7 
dagar vid frågor eller problem ingår i vårt paket. 
  
1 dag. Efter överlämningen av hyrbilen upptäcker en 
vacker bergsby med majestätiska vyer över ett typiskt 
toskanskt landskap. Mitt i byn upplever du b.a. 
fantastiska fresker. Du fortsätter till din typisk 
toskanska villa där du sover 7 nätter, bara en stenkast 
bort från Florens, Siena och de vackraste bergsbyar.  
 
2 dag. Idag utforskar du den autentiska staden Siena 
vid foten av Chiantis vingårdar. Siena är mest känd för 
sin hästkapplöpning Pallio som hålls två gånger om 
året på det snäckformade torget Piazza del Campo. 
Stadens ursprung går tillbaka till romerska tiden och 
imponerar dig med magnifika historiska sevärdheter 
som katedralen från 1100-talet, byggd av vit, röd och 
svart marmor. Sent på eftermiddag väntar ett unikt 
klosterbesök och fästningsbyn Monteriggioni på dig.  
 
3 dag. Du utforskar den charmiga staden San 
Gimignano, sedan 1990 ett UNESCO kulturarv. På 
grund av sina 15 försvars- och bostadstorn som ännu 
reser sig över staden är San Gimignano smeknamnet 
”Medeltidens Manhattan”. Strosa genom stadens 
medeltids- och renässansgator och ta en promenad 
genom ett pittoreskt landskap med majestätiska 
utsiktsplatser över berg och dal till San Gimignano.  

4 dag. Idag besöker du Florens, Renässansens vagga. 
Staden vid floden Arno är hem till 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 förtrolla av den majestätiska 
Piazza della Signoria med statyer av till exempel David 
och Neptun. Du besöker det berömda Galleriet Degli 
Uffizi med många konstverk från Botticelli, da Vinci och 
Michelangelo.  
 
5 dag. Du utforskar olika historiska bergsbyar och 
historiska sevärdheter i Chianti-regionen. Tack vare vår 
dokumentation hittar du sevärdheter otillgängliga till 
konventionella resenärer. Senare upplever du ett 
utmärkt vinslottbesök följd av en fantastisk provning i 
Chianti-regionen.  
 
6 dag. Du upptäcker Pisa, känd för sin Campo dei 
Miracoli med det lutande tornet och den majestätiska 
katedralen som byggdes på 1000-talet. Beroende om 
ditt personliga intresse kan du fortsätta till 
marmorbergen var en unik upplevelse till en 
marmorgrotta väntar på dig.  
 
7 dag. Du besöker olika historiska bergsbyar som 
Volterra från 900-talet f. Kr., medlem till etruskiska 
statsunionen. Där upptäcker du b.a. en etruskisk båge 
samt en romersk teater och Toscana äldsta rådhus. På 
eftermiddag kan du njuta av en vinprovning eller 
avkopplande moment på din toscanska villa.  
 
8 dag. Beroende om din avgångstid upptäcker du 
fortfarande magnifika sevärdheter som en Medici-Villa 
eller den toskanska keramikvägen. 
 

     

   I priset ingår 
 
 

✓ 7 nätter i en 3-4 stjärnig toskansk villa 
✓ Frukost 

 
 

✓ Ekonomibil 
✓ Full försäkring, stöldskydd 
✓ Självriskeliminering 
✓ Obegränsade kilometer, vägkarta  

 
✓  
✓ Chianti-Vinslottbesök och provning 
✓ Entrébiljett Siena katedral 
✓ Entrébiljett Degli Uffizi Galleri 
✓ Entrébiljett Pisa Domkyrka 
✓ Entrébiljett Pisa Baptisterium  
✓ Entrébiljett Pisa Camposanto  
✓ Omfattande dokumentation av 40 sidor 

med resplan, vandrings- och utflyktstips 
✓ Resebok 
✓ Telefonassistans 24 timmar / 7 dagar 
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Hyrbil  
Fordon är en viktig och central del på våra rundturer 
och får därför en särskild uppmärksamhet. En 
ekonomibil 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, stöldskydd och en 
självriskeliminering. Det betyder att din självrisk är 
skyddad om din bil blir skadad. Skador på kaross, 
fordonsdelar och tillbehör som skett under de flesta 
incidenter är täckta. Mot en liten extraavgift kan du 
uppgradera din hyrbil till en större bil. Familjer som 
reser med minst två barn och grupper från 4 
resenärer 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 

Boende  
Du reser eftersom du vill ha en paus från vardagen. 
Varför åker du 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 semestervistelser. Därför har vi valt endast lokala 
och autentiska 3- till 4-stjärniga boende. Är det en 
villa i Toscana, en Bed & Breakfast i Skottland, en 
herrgård i Estland, en hacienda i Mexiko eller en finca 
i Spanien, du kommer alltid att uppleva ditt 
destinationsland även när du checkar in för natten. 
Alla våra utvalda bostäder inkluderar ett eget badrum 
och lokal frukost, vilken ger dig en ytterligare 
lokalsmak. Boenden kollas regelbundet för att 
säkerställa kvalitet, komfort, renhet och gästfrihet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Våra boende i Toscana (exempel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


