
 

 
Följ med till Toscana - ett av Italiens vackraste landskap och troligen det mest berömda. Böljande kullar där 

olivlundar, cypresser, pinje och vinrankor frodas, varvas med medeltida städer och borgar där gamla 
traditioner fortfarande lever vidare. Med boende i kurorten Montecatini Terme i hjärtat av Toscana gör vi 
utflykter till det lutande tornets välbekanta stad Pisa, underbara Siena med alla sina välbevarade palats och 

byggnader i gotisk stil, den medeltida staden San Gimignano och konstens och skönhetens stad Florens. 
Utsökta viner och god mat är också en del av Toscanas stolthet, vilket bidrar till känslan av ”La dolce vita”!. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DAG 1 – TILL ITALIEN 
Avresa från hemorten under natten 
mot Arlanda där vårt flyg avgår kl 
06.05 med mellanlandning i München. 
Inga måltider ingår på flyget, men 
det går att köpa något lättare 
ombord för den som så önskar. Vårt 
mål för resan denna gång är Italien 
och vid ankomst väntar buss och vår 
svensktalande reseledare som skall 
följa med oss under hela vår vistelse.  
Målet för dagen är en av Italiens 
förnämsta kurorter, Montecatini 
Terme. Här bor vi i fem nätter på 4-
stjärniga Grand Hotel Nizza et 
Suisse, som ligger mitt i stan och här 
finns gott om vackra parker och 
termalbad. Eventuellt är hotellets 
pool öppen och någon kanske vill passa 
på att ta en spabehandling under våra 
dagar här, och då kan badkläder vara 
bra att ha. Efter incheckning får vi 
en stund på egen hand innan det är 
dags för gemensam middag. Ca 60 km 
 
DAG 2 – PISA OCH VINPROVNING 
Efter frukost beger vi oss till Pisa – 
staden som under sina glansdagar på 
1000–1200-talet skapade ett 
handelsimperium, som sträckte sig 
långt över Italiens gränser. Med 
stadens rikedomar byggdes skinande 
vita marmorbyggnader och vi möter 
en lokalguide som tar oss med på en 
rundtur.  På Piazza dei Miracoli – 
Mirakeltorget - som genom ett 
mirakel har klarat sig genom 
invasioner och krig tittar vi närmare 
på de tre mest beskådade 
byggnaderna. Domen – den stora  
domkyrkan, den runda dopkyrkan 

Baptisteriet och sist men inte minst 
Kampanilen – det lutande tornet i 
Pisa. Vi får också tid på egen hand 
innan vi under eftermiddagen beger 
oss ut på landsbygden till området 
Montecarlo där vi gör ett besök på 
vingården Fattoria il Poggio. Här få vi 
inte bara veta mer om hur vin- och 
olivodling går till utan vi får också 
prova 5 sorters vin, med diverse 
tilltugg innan vi återvänder till 
hotellet där det är dags för 
gemensam middag. Ca 120 km 
 
DAG 3 – LEDIG DAG I  
MONTECATINI TERME 
Frukost och sedan har vi en dag på 
egen hand i Montecatini Terme. Här 
kan vi på egen hand utforska 
omgivningarna – allt efter eget 
intresse.  Ta en promenad i den 
historiska kurparken Parco delle 
Terme, eller ta bergbanan upp till den 
historiska stadsdelen Montecatini 
Alto på toppen av berget. Sitt ner på 
ett café på torget och njut av den 
livliga stämningen och de vackra 
”kulisserna” eller helt enkelt bara 
beundra den vackra utsikten över det 
karakteristiska Toscanska landskapet 
innan ni tar bergbanan ner igen. 
Framåt kvällen samlas vi igen för 
gemensam middag i Montecatini 
Terme – den här gången på Ristorante 
la Mandragola. 
   
DAG 4 – SIENA OCH VIN I SAN 
GAMIGNANO  
Frukost och sedan dags för dagens 
rundtur. Vi kör till medeltidsstaden 
Siena, som av många anses som den  

 
 

Avresa 2018: 
 

2/9 
Pris:  12 995:- 
Pris för LT: s prenumeranter: 12 495:- 
 

8/10 
Pris:  12 495:- 
Pris för LT:s prenumeranter: 11 995:- 
 
I priset ingår: 
Transfer till Arlanda t/r, Flygresa med 
Lufthansa inkl flygskatter, resa med 
helturistbuss enligt program, del i 
tvåbäddsrum på Grand Hotel Nizza et 
Suisse i Montecatini Terme, 5 x 
frukost, 5 x middag – antingen serverad 
eller i bufféform,  I programmet 
förekommande utflykter och entréer.  
Resevärd från Björcks Resor och 
svensktalande reseledare som möter 
upp i Italien.  
 
Tillägg/person: 
Enkelrum: 900:- 
Reseförsäkring  
 
Valuta: Euro  
 
Anslutningar: 
Nykvarn, Järna, Södertälje 
 
Teknisk arrangör: RK Travel Group  
 

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Flygtider för resan 2/9:  2/9 - Lufthansa, LH 2421, från Arlanda-München 06.05, ankomst 08.10  

       - Lufthansa, LH 1950, från München-Pisa 10.45, ankomst 12.00 
  7/9 – Lufthansa, LH 1953, från Pisa-München 16.50, ankomst 18.10 
         - Lufthansa, LH 2420, från München-Arlanda 20.50, ankomst 23.00 
 
Flygtider för resan 8/10: 8/10 - Lufthansa, LH 2421, från Arlanda-München 06.05, ankomst 08.10  

        - Lufthansa, LH 8194, från München-Florens 10.55, ankomst 12.10 
                       13/10 – Lufthansa, LH 8195, från Florens-München 12.55, ankomst 14.10 
          - Lufthansa, LH 2418, från München-Arlanda 15.40, ankomst 17.50 
 
Hotell på resan: 

Hotel  Grand Hotel Nizza et Suisse, Montecatini Terme -  www.grandhotelnizza.it/uk     
  

OBS! Medtag giltigt pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polisen.  
Vanligt ID-kort eller körkort räknas inte som godkänd legitimation vid gränspassering  
     
Tänk på att namnet på din bokning måste stämma exakt överens med hur det står i ditt pass. OBS! 
      

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 

vackraste staden i Toscana. Staden 
är omgiven av en ringmur, byggd på 
tre kullar och husen består av 
”sienarött” tegel från trakten.  Vi 
möts av en lokalguide som tar oss med 
på en rundvandring där vi bla ser det 
solfjädersformade torget Piazza del 
Campo, som är stadens hjärta. Här 
ligger också stadshuset med sina 
många salar och väggmålningar och 
bland mycket annat ser vi också den 
imponerande katedralen, byggd i 
svartvit marmor. Vi får tid för lunch 
och egna strövtåg i staden innan vi 
fortsätter färden genom det 
toscanska landskapet, fyllt med 
terracottafärgade hus och palats. I 
den medeltida och välbevarade idyllen 
San Gimignano, där de adliga 
släkterna på 1300-talet tävlade om 
vem som kunde bygga det högsta 
tornet, gör vi nästa stopp. 
Ursprungligen fanns här 72 torn, och 
de 13 torn som idag finns kvar har 
bidragit till att stadens historiska 
centrum är ett av Unescos världsarv.  
 
 

Vi får lite tid för egna strövtåg bland 
medeltida torn, trånga gränder och 
vackra torg och innan vi återvänder 
till Montecatini Terme passar vi 
också på att prova två av traktens 
viner med lite tilltugg. Åter på 
hotellet väntar gemensam middag. 
Ca 250 km 

 
DAG 5 – TÅGRESA TILL FLORENS 
Som vanligt börjar vår dag med 
frukost innan vi beger oss till dagens 
mål som är Florens. Det bästa sättet 
att åka till Florens från Montecatini 
är att ta tåget, så idag låter vi 
bussen stå och njuter av resan genom 
det toscanska landskapet genom 
tågfönstret i stället. Resan tar ca 50 
minuter och stationen ligger mitt i 
centrum av Florens. Få städer har så 
mycket att bjuda på i fråga om konst 
och byggnadsverk som denna stad och 
på stationen möter vår lokalguide för 
att under några timmar ta oss med på 
en stadsvandring. Ett stort antal  

 
 

renässanskonstnärer och författare 
härstammar härifrån och verkade här 
under sin storhetstid, till exempel 
Leonardo da Vinci, Michelangelo och 
Dante. Arkitekter har skapat 
praktverk och här finns bland annat 
den mäktiga katedralen Santa Maria 
del Fiore, rådhustorget med rådhuset 
Palazzo Vecchio från slutet av 1200-
talet och bron Ponte Vecchio över 
floden Arno. Efter turen har vi tid på 
egen hand för lunch och strövtåg i 
denna intressanta renässansstad, innan 
det är dags att ta tåget tillbaka till  
Montecatini Terme igen, där gemensam 
middag väntar framåt kvällen.  
 
DAG 6 – ARRIVEDERCI ITALIA 
Frukost under morgonen och sedan är 
det dags att kliva ombord på bussen 
som tar oss till flygplatsen. Vårt flyg 
avgår under dagen - inga måltider 
ingår, men det går att köpa något 
lättare ombord för den som så önskar. 
Efter mellanlandning i München landar 
vi på Arlanda igen där vår buss väntar 
för att ta oss till hemorten.  
 


