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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Bella Toscane, La Dolce Vita
Alle excursies inclusief, op ontdekkingstocht
vanuit een typische 4* “Borgo”

Toscane, een regio aan de Italiaanse westkust, heeft alles wat u van
van een vakantie in Italië verwacht. Zon, heuvels, authentieke dorpjes,
historische bezienswaardigheden en heerlijk eten. Tijdens deze reis
bezoekt u bovendien de kunstmetropool Florence. In een
comfortabele touringcar reist u van hoogtepunt naar hoogtepunt
over kronkelende wegen tussen wijngaarden, cipressen en
olijfbomen. Natuurlijk krijgt u onderweg de kans om wijn, olijfolie en
Italiaans schepijs te proeven. 

Bijzondere plaatsen die u tijdens deze reis bezoekt zijn onder meer
Siena, waarvan het historische centrum het decor was voor bekende
films, en de historische steden Monteriggioni en San Gimignano. Ook
bewondert u een 3000 jaar oud thermaalbad van Bagno Vignoni, het
smalle kasteel van Montalcino en de kronkelende kerk van San
Quirico d’Orcia.

Tijdens deze reis door het authentieke Italië overnacht u in een
authentieke borgo, een voormalig landhuis in de heuvels dat nu in
gebruik is als accommodatie. Uw borgo is van alle gemakken
voorzien. Een zwembad met uitzicht op de Toscaanse heuvels, een
spa met een Finse sauna en een Turks bad, een bar en fijne zitjes. Het
centraal gelegen Borgo di Cortefreda is de perfecte uitvalsbasis voor
uw avonturen. U verblijft hier op basis van halfpension. Tijdens de

6 dagen vanaf
€ 1.769,- p.p.

Vertrekdata
 3 september 2023 €1769

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar de
luchthaven van Charleroi en v.v.

Vlucht van Charleroi naar Toscane en
v.v. (incl. luchthavenbelastingen)

20 kg ruimbagage

Vervoer van de luchthaven naar het
hotel en v.v.

Audiosysteem (oortjes)

Verblijf in 4-sterrenhotel Borgo di
Cortofredo op basis van halfpension
met uitzondering van het diner op
dag 3
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excursies (inclusief) reist u in een comfortabele touringcar. Ook het
transport tussen Limburg en de luchthaven wordt door ons verzorgd. 

Dag 1 - vlieg naar Toscane

Pak uw koffers in en reis naar één van onze Limburgse
opstapplaatsen naar uw keuze. Onze chauffeur haalt u en uw koffers
hier op en brengt u in de luxe touringcar naar de luchthaven van
Charleroi. U vliegt rechtstreeks naar Toscane. Ook hier staat een
touringcar voor u klaar, die u naar uw hotel Borgo di Cortefreda
brengt. Afhankelijk van hoe laat u aankomt, heeft u nog tijd om de
omgeving te ontdekken of in het zwembad te duiken. U dineert in het
hotel, waarbij u een wijntje kunt drinken voordat u naar uw sfeervolle
hotelkamer gaat.

Dag 2 - een excursie naar Siena en de Chianti-
regio

Na het ontbijt neemt onze gids u mee op een excursie naar de
eeuwenoude stad Siena. De historische binnenstad staat op de
UNESCO Werelderfgoedlijst en vormde het decor in films zoals Letters
to Juliet en James Bond’s Quantum of Solace. Luister naar de
bijzondere verhalen, bekijk de authentieke kerken en kathedralen en
wandel over het bekende ronde plein. Proef ricciarelli, typisch Sienese
snoepjes gemaakt met amandelen, suiker en eiwitten,
en panforte, stevig brood dat geserveerd wordt met wijn (inclusief
reissom). Indien de planning het toelaat kunt u de kathedraal
bezoeken (exclusief entree ca. €10,00). ‘s Middags reist u naar de
Chianti-regio tussen Siena en Florence. Talloze wijngaarden en
olijfboomgaarden liggen hier in de heuvels waar de bekende Chianti-
wijn gemaakt wordt. Onze gids leidt u langs de mooiste plekken,
waaronder het Castello Vicchiomaggio. U geniet van een wijn- en
olijfolieproeverij voordat u naar het hotel reist. Na het diner kunt u
gebruik maken van de faciliteiten in het hotel.

Dag 3 - de historische plaatsen Monteriggioni en
San Gimignano

Na het ontbijt begint u aan een excursie naar twee van de meest
indrukwekkende plaatsen in Toscane. Dat Monteriggioni een rijke
geschiedenis heeft, wordt al snel duidelijk als u de oude stadsmuren
ziet. De stad is nog niet erg bekend bij de massa, waardoor het in dit
door olijfbomen en wijngaarden omgeven stadje nog heerlijk
authentiek voelt. Vrijwel de hele 13e-eeuwse ringwal staat nog
overeind. Na uw bezoek aan dit middeleeuwse stadje reist u verder
naar San Gimignano, de ‘stad van de mooie torens’. De iconische
torens zijn dan ook al van verre te zien. Ook in dit stadje lijkt u terug te
reizen naar de middeleeuwen. Bezoek onder meer de basiliek, het

Bij het diner in hotel Borgo di
Cortefreda 1/4 liter wijn en 1/2 liter
water per persoon

Een dagexcursie naar Siena en
Chianti

Een proeverij van Riccarelli (biscuit)
en Panforte (notencake) met 1 glas
wijn in Siena

Een wijnproeverij en olijfolieproeverij
van eigen productie

Een dagexcursie naar Monteriggioni
en San Gimignano

Een bezoek aan een ijssalon in San
Gimignano incl. twee bolletjes ijs

Een 4-gangenmenu (antipasti, pasta,
geroosterd varkensvlees, dessert +
twee wijnen)

Een tramrit van Florence Scandicci
naar het treinstation van Florence en
v.v.

Een stadstour van drie uur door
Florence

Een Florentijns aperitief in de
historische markthal in Florence

Een worstenplateau met Toscaanse
salami en fetakaas en één glas wijn in
de markthal

Een dagexcursie door Bagno
Vignoni/San Quirico
d'Orcia/Montalcino

Toeristenbelasting

Spauwen Travel reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Niet genoemde entrees

Eventuele (reis)verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,00 per
persoon
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indrukwekkende paleis en de Piazza della Cisterna. Natuurlijk mag
een Italiaans ijsje hierbij niet ontbreken. Aan het eind van de dag
dineert u bij een prachtig gelegen wijnhuis. U geniet hier van een
4-gangenmenu van antipasti, pasta, varkensgebraad, dessert en twee
glazen wijn (inclusief reissom).

Dag 4 - bezoek Florence en proef Toscaanse
lekkernijen

Na het ontbijt reist u naar Scandicci, waar u in de tram naar het
centrum van Florence stapt. Welkom in wat misschien wel de grootst
kunstmetropool ter wereld is. Musea vol wereldberoemde kunst
maken de stad een walhalla voor kunstliefhebbers. Ook
geschiedenisliefhebbers komen er niets tekort. Tijdens een
rondleiding bezoekt u oude kerken, zoals de Franciscaanse kerk van
Santa Maria Croce, waar belangrijkste Italianen begraven werden. U
bezoekt bovendien het Palazzo Vecchio op de Piazza della Signoria
met de replica van de David van Michelangelo en het Palazzo Medici-
Riccardi, het hoekige eerste paleis uit de vroege renaissance in
Florence. Tussen het bewonderen van de architectonische en
historische bezienswaardigheden is er voldoende tijd om Florence te
proeven. Geniet tussen de Florentijnen van een lokaal aperitief in de
historische overdekte markt. Aan het eind van de dag proeft u
Toscaanse specialiteiten zoals salami, fetakaas en lokaal gemaakte
wijn. U dineert en overnacht in de Borgo.

Dag 5 - Bezoek Bagno Vignoni, San Quirico
d'Orcia en Montalcino

Vandaag maakt u na het ontbijt een roadtrip langs gevarieerde
bezienswaardigheden. Bagno Vignoni is bekend om het 3000 jaar
oude thermaalbad. Het bijzondere bad met een watertemperatuur
van 51°C werd al door de Etrusken en Romeinen gebruikt. Na een
bezoek aan dit UNESCO Werelderfgoed, rijdt u verder naar het
nabijgelegen Parco dei Mulini. Hier bezoekt u ruïnes die ooit bij het
thermaalbad hoorde en geniet u van een prachtig uitzicht. De
volgende stop is San Quirico d’Orcia, een kleine plaats met veel
middeleeuwse gebouwen. Bewonder de kronkelende 12e-eeuwse
kerk Collegiata dei Santi Quirico e Giulitta waarin elementen uit
verschillende bouwperiodes opvallen. De laatste stop van de dag is
Montalcino, een middeleeuws stadje dat wereldberoemd werd door
haar Brunello de Montalcino-wijn. Wandel door de middeleeuwse
poorten in de goed bewaard gebleven stadsmuur het oude centrum
in. Opvallend is het smalle Palazzo dei Priori, een kasteel dat er
kwetsbaar uitziet maar volgens de verhalen nooit verslagen is. Na dit
bezoek brengt onze chauffeur u terug naar het hotel, waar u
vanavond ook dineert.

Overige info
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Dag 6 - reis terug naar Limburg

Geniet u vanmorgen nog even rustig van uw laatste ontbijtje in
Toscane. Nadat u uitgecheckt heeft, reist u naar de luchthaven van
Toscane. U vliegt naar de luchthaven van Charleroi, waar onze
chauffeur u opwacht. Hij brengt u met de comfortabele touringcar
naar een van onze uitstapplaatsen naar uw keuze.

 

Het dagprogramma en onze vluchten zijn onder voorbehoud en
kunnen wijzigen door (weers)omstandigheden op de plek van
bestemming en/of wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij

 

 

Hotelinformatie

4-sterrenhotel Borgo di Cortefreda

Hotel Borgo Di Cortefreda ligt midden in de Toscaanse heuvels en
biedt een prachtig uitzicht over de regio Chianti. Het kent een rijke
geschiedenis en biedt een verscheidenheid aan indrukwekkende
faciliteiten. U kunt gaan zitten bij het buitenbad van het hotel en
genieten van een prachtig panorama, evenals een Turks bad en een
Finse sauna. Bij de receptie kunt u een massage boeken. ’s Avonds
kunt u een drankje bestellen in de Amerikaanse bar en vervolgens
dineren in het restaurant, waar lokale Toscaanse specialiteiten met
een moderne twist worden geserveerd. Hotel Borgo Di Cortefreda ligt
niet ver van verschillende Toscaanse steden. Het hotel is een
uitstekende uitvalsbasis om de natuurlijke en historische schoonheid
van Volterra, San Gimignano, Siena en Florence te verkennen.

De 55 kamers zijn met zorg ingericht in Toscaanse stijl, met bijzondere
aandacht voor meubilair en decoratie, behouden de charme van een
Toscaanse villa zonder in te boeten aan comfort.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer mei: € 305,-
Eenpersoonskamer september: € 475,-

Hotel website: https://www.borgodicortefreda.com/
Hotel adres: Hotel Borgo di Cortefreda, Via Roma, Barberino
Tavarnelle, Florence, Italië
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Maximum aantal deelnemers: 25
personen

Vluchtdetails en het programma zijn
onder voorbehoud van wijzigingen

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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