Toscana - San Gimignano /Andrea Bocelli Konsert
26.07—31.07.2018

Andrea Bocelli. Toscana. Klassiske fløyelstoner og mektig musikk. Midt i Andrea Bocellis egne hjemlige
trakter, holder han hvert år i juli/august en konsert i det antikke teateret Teatro del Silenzio. Dette er
naturlig nok turens høydepunkt, men Andrea Bocellis hjemlige region tilbyr jo det meste. Maten. Vinen.
Byggverkene. Romantikken. I hjertet av Italia, i Toscana ligger et vakkert bølgende landskap med oliventrær, vinranker og sypresser. Vårt tilholdssted ved den historiske byen San Gimignano ligger strategisk til i forhold til alle severdighetene vi skal oppleve på turen.
Dag 1. Torsdag 26.07.2018
Stavanger - Bologna - San Gimignano
Avreise fra Stavanger med SAS kl.09.50 via København til Bologna. Vel framme blir vi møtt av buss og guide og
starter på veien til Toscana og San Gimignano. Hotellet ligger rett utenfor de historiske middelaldermurene til
Chiantiområdets mest kjente by, San Gimignano. Sentrum av San Gimignano domineres av den ene hovedgaten
som fører fra parkeringsplassen til torget med katedralen. Langs gaten ligger butikkene på rekke og rad med alt
tenkelig godt fra det italienske kjøkken, samt et utrolig utvalg av nydelige keramikkarbeider. Hotel Relais La Cappuccina ****+ligger ca 1.5, km utenfor bymuren, med en nydelig utsikt over Chianti og San Gimignano, med bl.a.
stor terasse og utendørs basseng, i tillegg til egen velværeavdeling. Om kvelden samles vi til felles middag i hotellets restaurant, der ingrediensene naturligvis kommer fra lokale råvarer og viner.

Dag 2. Fredag 27.07.2018
Castello Vicchiomaggio og Greve:
Vi nyter en god frokost før vi besøker Greve i Chiantidistriktet. På en høyde over byen finner vi Vicchiomaggio, opprinnelig kalt Langobardenes landsby, fra det 14. århundre. I middelalderen spilte slottet en dominerende og avgjørende rolle i den kontinuerlige striden mellom Firenze og Siena. Slottet og landskapet rundt dominerer hele dalføret. Gjennom historien har Vicchiomaggio vært vertskap for mange kunstnere slik som Leonardo da Vinci og Francesco Redi. Leonardo bodde på slottet deler av tiden mens han malte sitt mesterstykke, Mona Lisa.
Slottet er bygd av solid stein og tårnet er omgitt av et godt vedlikeholdt hovedhus med flere sidebygninger og forsvarsmurer. Her blir det både vinsmaking og lunsj før vi forlater slottet. Selve byen Greve, med sine ca 12.000 inn-

byggere minner lite om de andre byene i Toscana, der den ligger flatt, og ikke på en høyde, slik andre befestede
landsbyer gjerne gjorde. Her finner vi restauranter og kafeer som ligger på rekke og rad, med et godt utvalg av Toscanas viner, matprodukter, oster, m.m.
Dag 3 Lørdag 28.07.2018 Andrea Bocelli konsert i Teatro del Silenzio
Vi har en roilg formiddag før vi kjører mot Fattoria Poggio Alloro med en praktfull utsikt mot de karakteristiske kirketårnene i San Gimignano. Her inntar vi en sen lunsj/tidlig middag med lokal mat og naturligvis gårdens egne vinprodukter. Deretter er vi en kort tur tilbake på hotellet, før vi tar fatt på turen til Lajatico for dagens og kanskje turens høydepunkt, konserten med Andrea Bocelli. Den starter kl. 20.15, og varer fram til midnatt. Vi har billetter i
kategori Prima Poltrona, nummererte sitteplasser langt fremme..

Dag 4. Søndag 29.07.2018
Utflukt til Firenze
Vi nyter nok en frokost før avreise til Firenze som ligger en liten time unna.
Firenze er den største perlen i Toscana og renessansens sanne skattkammer i Italia. Firenze er en forholdsvis liten
by, men samtidig er Firenze utrolig stor når det gjelder antall attraksjoner og opplevelser. Sammen med vår lokalguide tar vi dere på et spennende besøk, resten av dagen er på egenhånd til å oppleve de mange attraksjonene
på nært.

Reisefakta; Pris kr.17.695,-

Dag 5 Mandag 30.07.2018 I San Gimignano
Hotellets beliggenhet rett utenfor San Gimignano er like
malerisk som den er liten og koselig. Vi har valgt å la denne dagen være åpen slik at hver enkelt kan gjøre det en
selv har lyst til. Nyte solstolene rundt bassenget eller ta
seg en hyggelig tur til byen. I kveld avslutningsmiddag på
hotellet.
Dag 6 Tirsdag 31.07.2018 San Gimignano – Stavanger
Frokost på hotellet før avreise. Vi kjører til Bologna kl.
10.30 her har SAS avgang kl.14.30 via København med ankomst Stavanger Lufthavn Sola kl. 22.05.

Inkl.; Fly t/r, alle flyskatter, transfer, all
busstransport under oppholdet, 5
netter i dobbeltrom, 5 frokoster, 4 middager på hotellet, 1 middag på lokal
restaurant, 2 lunsjer på vingårder, vin til
alle lunsjer og middager, besøk på lokale vingårder, sightseeing i Firenze med
lokal guide, 1.Poltrona billetter til Andrea Bocelli konserten, reiseleder fra
ReiseExperten.

Tillegg; For enkeltrom kr.2.400,-, andre
entreer og måltider.
For booking; 52 80 87 80

