
Opstapplaats: luchthaven (definitieve vluchturen 
bij uw reisdocumenten)

4 dagen / 3 nachten
kamer & ontbijt

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

06 april 18 € 635

14 september 18 € 635

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 145

3e volw. in één kamer € 600

Toegang Uffizi € 25

Luchthaventransfer
(per traject)

€ 35

Dag 1 • België - Firenze
We nemen onze vlucht naar Firenze en bij aankomst onze 
transfer naar het hotel. Voor onze eerste kennismaking met 
de stad starten we bij de Duomo. We wandelen door het 
verkeersvrije centrum naar de Piazza Signoria voor onze 
afspraak met David. Via de Ponte Vecchio lopen we langs 
de Arno naar de Santa Croce. We eindigen op de Piazzale 
Michelangelo waar we bij valavond een adembenemend 
uitzicht hebben over de stad.

Dag 2 • Firenze
In de voormiddag bezoeken we het klooster van San Mar-
co en de Piazza SS Annunciata. In de namiddag is het 
de beurt aan een reeks toppers: de San Lorenzokerk met 
prachtige bibliotheek, de Cappelle Medicee en Santa Ma-
ria Novella. We eindigen aan de Ponte Santa Trinità, waar 
we bij zonsondergang een prachtig zicht hebben op de 
Ponte Vecchio.

Dag 3 • Firenze
Deze voormiddag steken we de Arno over naar het Palazzo 
Pitti. We kuieren in de omgeving van de Santo Spirito met 
nauwe, fotogenieke straatjes en bezoeken facultatief de 

schitterende Brancacci kapel (± € 6 pp). In de namiddag 
hebben we vrije tijd voor een terrasje, shopping of een 
bezoek aan het Uffizi museum (te reserveren bij boeking), 
het beroemdste museum van Firenze met waarschijnlijk 
de grootste kunstcollectie ter wereld.

Dag 4 • Firenze - België
In de voormiddag gaan we naar de Mercato Centrale om 
onze laatste inkopen te doen. We houden nog even halt bij 
de Chiesa Orsanmichele, een excentrieke kerk die eruit 
ziet als een kubus van 3 etages. Wie wil kan nog kennis-
maken met de prachtige collectie van het Bargello, ooit 
de meest beruchte gevangenis maar tegenwoordig vinden 
we er de schitterendste collectie beelden van de stad. Af-
hankelijk van de vluchturen genieten we van nog wat vrije 
tijd. Nadien nemen we onze transfer naar de luchthaven 
voor onze terugvlucht naar België.

Opgelet: het programma kan aangepast worden in functie van 
de vluchturen

HOTEL SAN GIORGIO
Ligging: gelegen midden in het historisch 
centrum, op wandelafstand van de meeste 
bezienswaardigheden
Uitrusting: familiehotel met bar, lift, airco, gratis 
wifi
Kamers: gerenoveerd en comfortabel ingericht met 
badkamer met bad of douche, toilet en haardroger, 
telefoon, tv, airco, minibar
Maaltijden: ontbijt

SERVICE
 � Vluchten Firenze heen en terug
 � Transfers luchthaven-hotel-luchthaven, alle an-
dere verplaatsingen te voet
 � Kamer met ontbijtbuffet
 � Gebruik draadloze headset
 � Begeleiding door Nederlandstalige gids vanuit 
België

NIET INBEGREPEN: 
 � Toegang tot de talrijke musea (± € 35 pp)

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle 
deelnemers doorgeven
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

PONTE VECCHIO SANTA CROCE

DUOMO SANTA MARIA DEL FIORE

CITYTRIPS

60 61

In geen stad staat zoveel kunst per m² dan in Firenze. Het historisch centrum is 1 km², en waar u ook staat, er is kunst. U maakt niet alleen 
kennis met deze pracht maar ook met het bruisende leven en de Toscaanse geneugten.

Firenze, schatkamer van Italië ITALIE    


