
FIRENZE - Renæssance historie, mad og det toscanske landskab 

Fredag /1. dag 
København-Firenze 
Der er afgang med en tidlig 
morgenmaskine med et skift i 
f.eks. München så vi når er 
fremme før frokost i Firenze. 

Ved ankomst til Firenze venter 
Jeres chauffør i ankomsthallen, 
og på mindre end 30 minutter 
er i på hotellet i midten af byen 
i nærheden af Piazza Signoria.  

I lader hotellet opbevare jeres 

bagage (værelserne er normalt 
først færdige kl. 14).  

Derefter er der et let frokost på 
en vinbar eller Ostaria inkl. et 
glas vin, øl eller vand. 

Derefter går i med jeres 
engelsktalende lokalguide rundt 
i den smukke by, hvor I f.eks. 
ser domkirken. 

Rundturen ender ved Uffizi-
galleriet, der er et kunst-mu-
seum, der ligger ved Piazza 
della Signoria i det Historiske 
Centrum af Firenze. 

 

  

 

   

 

 

  

 Museet et af de mest besøgte 
italienske museer med en samling 
af uvurderlige værker, især fra 
den italienske Renæssance. Vi 
har inkluderet en guided tur på 
museet. 

Derefter er der kun 4 minutters 
gang til vores hotel. 

Aftenmåltidet spises på Francesco 
Vino – en typisk toscansk restau-
rant, hvor vi forsøger at servere 
en aperitif i deres kælder, som 
var en del af den romerske arena.  

(3-retters middag inkl. 1 glas vin 
samt vand) 

Overnatning:  
Hotel Balestri, L’orologio eller 
Garibaldi Blue (4*) 

Lørdag/ 2 dag 
Efter morgenmaden forlades ho-
tellet omkring kl. 9 og da turen 
slutter i lufthavnen sidst på 
eftermiddagen medbringes 
bagagen. 

Vi kører ud af Firenze mod syd for 
en fantastisk køretur gennem  

 

 

 
 

 

 
 
 

  
 

  
 
 

 bakkelandskabet med flere stop 
på udsigtspunkter o.lign. Midt på 
formiddagen besøger vi en vin-
gård, som præsenterer Jer for 
deres vine og nogle lokale oste. 
 
Ved frokosttid besøger I en anden 
vingård for en let lunch beståen-
de af lokale pølser, pasta og selv-
følgelig smagsprøver på deres 
vin.  
 
Efter lunch fortsætter vi til gam-
mel bjergby, hvor vi har tid til at 
slentre rundt indtil vi påbegynder 

køreturen til lufthavnen. 

Derefter går det mod København 
med et skift undervejs. 

 

Hvis I kommer i september eller 

november, så vil programmet 

bliver indrettet efter besøg på 

gårde, hvor høsten er i fuld gang. 

Selv i vor moderne tidsalder er der 

en helt speciel aktivitet, når resul-

tatet af årets slid skal i hus. 

 

  


