
Opstapplaatsen: M

7 dagen / 6 nachten
kamer & ontbijt

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

13 mei 18 € 852

10 juni 18 € 852

08 juli 18 € 852

19 augustus 18 € 865

16 september 18 € 852

30 september 18 € 852

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 80

3e volw in een kamer € 380

Halfpension
(6 avondmalen)

€ 96

Dag 1 • België - Piotta
Via de autosnelwegen rijden we richting Straatsburg. Na 
de middag rijden we verder door Frankrijk en  Zwitserland 
naar Piotta voor installatie in het ***Motel San Gottardo (of 
gelijkwaardig).

Dag 2 • Piotta - Montecatini Terme
Voor de middag rijden we langs Milaan en Parma naar 
Lucca, de geboortestad van Puccini. We rijden door tot 
Montecatini Terme voor installatie in het ***hotel Giglio.

Dag 3 • Siena - San Gimignano
We bezoeken Siena, één van de belangrijkste steden in 
Italië. Het is een schilderachtige stad met een prachtige 
Dom (± € 7 pp). ‘s Namiddags ontdekken we San Gimig-
nano, herkenbaar door het karakteristieke profiel van de 
middeleeuwse torens.

Dag 4* • Firenze
We bezoeken facultatief de Medicikapel (± € 9 pp). We 
bewonderen het Domplein met het triumviraat Dom, 
Campanile van Giotto en Battistero. We wandelen naar de 
Piazza Signoria met het Palazzo Vecchio, langs het Uffizi 

en de Ponte Vecchio. Na de middag brengen we ode aan 
Dante Alighieri en bezoeken in de Santa Croce facultatief 
(± € 5 pp) het graf van Michelangelo. We ronden af met 
een panoramisch zicht vanaf het terras van de Piazzale 
Michelangelo.
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 5 • Pisa
In Pisa bezoeken we facultatief het Domplein met de Dom, 
de Doopkapel en Campo Santo (± € 9 pp). Tevens kunnen 
we de beroemde Scheve Toren (± € 15 pp) bezoeken. ’s 
Namiddags genieten we van een vrije namiddag.

Dag 6 • Montecatini Terme - Ulm
Voor de middag rijden we langs de Italiaanse autosnelwe-
gen richting Duitsland. ’s Namiddags rijden we door Duits-
land naar Ulm voor installatie in het ***hotel Seligweiler.

Dag 7 • Ulm - België
We rijden langs Duitse autowegen naar België.

Opgelet: de volgorde van het programma kan ter plaatse aangepast 
worden

HOTEL GIGLIO
Ligging: in het centrum en bij het kuurpark van 
Montecatini Terme
Uitrusting: mooi ingericht hotel met receptie, lift, 
restaurant, bar en salon, gratis wifi in lobby
Kamers: comfortabel ingericht, badkamer met bad 
of douche, toilet, telefoon, tv
Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet, ’s avonds 
3-gangen maaltijden

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Kamer met ontbijtbuffet
 � Gebruik van draadloze headset
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids 
vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

SIENA SAN GIMIGNANO

FIRENZE

CITYTRIPS

64 65

Firenze is ongetwijfeld één van de mooiste kunststeden van Europa. Deze stad heeft zoveel bezienswaardigheden en kunstschatten, dat u 
niet weet waar te beginnen. Hetzelfde geldt voor de rest van Toscane met zijn honderden mooie en authentieke dorpen en landhuizen, met 
zijn landerijen en wijngaarden.

Firenze & Toscane ITALIE   


