
En härlig resa med kombination av stad och lansbygd och hav när vi får uppleva Florens, Siena 
och Maremma i Toscana med kunniga lokalguider och vår egen Ghitta Olovsdotter som bott i 
Toscana. ”Följ med och upplev mitt älskade Toscana. Under ett antal år bodde jag och min familj 
i en bergsby nära Follonica. Under denna resa kommer du att få upptäcka den mer okända delen 
av Toscana, Maremma. Jag tar med dig till mina vänners vingårdar och restauranger. En av da-
garna kommer vi att lära känna Siena med dess tusenåriga historia. En kväll avnjuter vi en mar-
remansk avsmakningsmeny på Trattoria da Ghigo. Min vän Ghigo och hans familj är en nära vän 
sedan mer än 25 år tillbaka”. Ni möter Katarina som är lokalguide i Florens och Bodil i Siena, de är 
båda svenskor som är auktorisernde guider för i sina städer.

Ghitta Olovsdotter,  
Toscanakännare & 
vinmakare, väl-
komnar oss till sitt 
Toscana!

DAG 1: PISA - FLORENS
Vid ankomst i Pisa reser vi mot Florens. Väl 
framme vid vårt hotell får vi våra rum.  Nu mö-
ter Katarina, vår lokala guide oss för en guidad 
stadsrundtur till fots, där vi ser San Lorenzo, 
Medici–Ricardi, Duomo–Battisterio, kvarteren 
Dante, Piazza Signoria, Ponte Vecchio och Pi-
azza Repubblica. och vi avslutar dagen med 
en gemensam middag. (M)

DAG 2: UFFIZIERNA, SANTA CROCE & 
BARGELLO
Idag skall vi uppleva konstens Florens. På Uf-
fizierna, möter vi flera av de stora av konstens 
mästare, det anses vara ett av världens främsta 
och äldsta konstmuseer. Muséets mest kända 
verk är Botticellis Venus födelse. En gemensam 
lunch serveras innan vi fortsätter till Basilikan 
Santa Croce, Florens huvudkyrka. Här är flera 
berömda italienare begravda som Michelang-
elo, Galileo och Machiavelli. 
Vi avslutar dagen med ett besök till Bargello 
för att se de berömda statyerna  Egen kväll att 
utforska Florens. (F, L)

DAG 3: OSPEDALE  & SANTA MARIA
Vi fortsätter att utforska Florens historiska 
byggnader. Idag besöker vi Ospedale degli In-
nocenti, som från början var ett sjukhus och 
barnhem, ritat av Filippo Brunelleschi.  Bygg-
naden är ett exempel på tidig italiensk renäs-
sans. Egen tid för lunch. På eftermiddagen 
besöker vi Palazzo Pitti (Galleria Palatina) samt 
eventuellt Giardino di Boboli som avslutning 
om det hinns med. Gemensam middag inkl 
dryck. (F,M)

DAG 4: SIENA 
Vi lämnar Florens på morgonen för resa till 
Siena, som är en fantastisk stad med en rik 
och spännande historia. Vår buss tar oss dit, 
resan tar ca 45 min. Väl framme möts vi av vår 
lokalguide Bodil, som verkligen kan sitt Siena. 
Hon berättar om staden på ett entusiastiskt 
sätt och vi får veta alla detaljer om hästkapp-
löpningarna som staden är känd. Det blir 
också tid för att själva gå runt och titta samt 
äta lunch på egen hand. Vi fortsätter vår resa 

mot havet och Follonica. Väl framme checkar 
vi in på vårt hotell, hotel Ausonia och när vi 
anländer till hotellet tas vi emot av Chiara, hon 
är tredje generationen som driver detta famil-
jehotell. Hotellet ligger 25 m från havet och 
strandpromenaden. Trerätttersmiddag på vårt 
hotell. (F, M)

DAG 5 : KONST & KULINARISK TUR
Idag ska vi besöka en gård som gör ost bl.a 
mozzarella, av mjölk från buffelkor. Vi kommer 
att se hur tillverkningen går till och besöka 
bufflarna för att sedan smaka på deras ostar 
tillsammans med ett glas vin. Vidare söderut 
till den fantastiskt vackra byn Capalbio. Där får 
vi tid att strosa runt på egen hand och njuta 
av utsikten samt vackra hus och gränder. Da-
gens utflykt avslutas med ett besök på en 
konstutställning nedanför Capalbio. Niki De 
Saint Phalles berömda parkprojekt inspirerad 
av Barcelonas världsberömda konstnär Gaudì. 
Kvällen avslutas med middag på lokal fiskre-
staurang. (F, A, M)

DAG 6: FOLLONICA 
Idag gör vi som italienarna gör på söndagar. 
Vi kopplar av på förmiddagen och strax innan 
lunch tar Ghitta med oss på en promenad i sta-
den som avslutas med en riktig söndagslunch. 
På eftermiddag har du tid att själv utforska 
Follonica, besöka stranden eller bara ta det 
lugnt på hotellet. Middag på hotellet.  (F,L,M)

DAG 7: VINPROVNING & GhIGOS
En dag att koppla av på och upptäcka Fol-
lonica. På eftermiddagen åker vi upp till vin-
gården Monte Solaio, där vi hälsar på Davide, 
Simona och vinmakaren Antonio. Under en 
rundvandring i vinkällaren får vi veta mer om 
produktionen. Turen avslutas med provsmak-
ning av deras viner och lokala specialiteter. 
Efter vinprovningen åker vi till Ghittas gode 
väns Ghigos restaurang där vi äter  en mycket 
god trerättersmiddag. (F, M)

DAG 8 : hEMRESA
Transfer till flygplatsen för hemresa. (F)

FAKTA
PRIS:  16 450 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  8 OKT 2019
I prIset Ingår
•  Flyg Arlanda-Pisa t/r
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L)
• 1 lättare antipasto tallrik (A)
• 6 middagar (M)
•  Vinprovning med tilltugg
•  Stadsrundturer i Florens med  
   lokal svensk guide
•  Inträden:  Uffizierna, Ospedale 
   Bargello, Santa Croce
•  Utfärd Siena heldag
•  Utfärd lokal vingård
•  Utfärd ostgård & Niki De Saint Phalles
•  Rundtur Castiglione della Pescaia
•  Utfärd Vingård Monte Salaio
•  Övriga besök enligt program
•  Reseledare Ghitta Olovsdotter

tIllägg
Enkelrum: 1 450 kr (max 4 enkel)

prelImInära flygtIder (norwegian)
UT: Arlanda 10.45 ANK: Pisa 13.40
HEM: Pisa 14.20 ANK: Arlanda: 17.15

hotell
Florens: Florens: Hotel De Lanzi, ***
www.hoteldelanziflorence.com
Follonica: Hotel Approdo* ***
www.approdo.it

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

Katarina Sandberg
Vår guide i Florens.

Ljuvliga toscana med florens & siena
- tillsammans med Toscanakännaren Birgitta ”Ghitta” Olovsdotter


