Aktive ferier for alle

Vandreferie

TOSCANAS BAKKER
Selvguidet vandreferie i Toscana, Italien
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Klassiske toscanske landskaber med bølgende bakker og cypresser
Vinområdet Chianti med små og større vingårde og olivenlunde
Etruskiske og middelalderlige byer med smalle stræder og høje tårne
Hyggelige landlige overnatningssteder Agriturismo
Afslutning ved Toscanas kyst og Middelhavet
Nem vandring med få højdemeter

En vandreferie hvor nogle af de bedste og mest kendte og mindre kendte steder byder dig velkommen.
Toscanas pulserende hjerte Firenze. Vinområdet Chianti med masser af gode vine at byde på. Historiske byer
som Siena, Volterra og San Gimignano. Turen slutter på den toscanske kyst, hvor du kan forlænge med ekstra
dage.
Vandreturen går fra by til by, og du vandrer kun med en dagtursrygsæk. Din store bagage transporteres fra
hotel til hotel.
Overnatning på 3-4 stjernede hoteller og landlige agriturismo.
Nem vandring med overkommelige distancer, så der er god tid til at nyde landskaberne og det rolige liv i
byerne undervejs.

DAGSPROGRAM
Dag 1. Ankomst til Firenze
Ankom i god tid eller book ekstra nætter i Firenze, så du kan nå at opleve lidt af denne skønne by. Gå i
Mediciernes fodspor gennem smukke stræder og over broen Ponte Vecchio til Piazza della Signoria – i hjertet
af den gamle del af byen.
Dag 2: Fra Firenze til Greve in Chianti
Den første vandretur byder på alt hvad vi forbinder med Toscana: vidtstrakte vinmarker og skyggefulde
skove i det bakkede landskab, gamle stenhuse og høje slanke cypresser, der flankerer vejene. Dagens
destination er en af denne vinregions hovedbyer, Greve in Chianti, der ligger nede i dalen. På byens store
livlige plads er der skygge at finde under søjlegangene, hvor restauranter, caféer og butikker har til huse.
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Vandring: ca. 4 timer, 11 km, 350 m op, 250 m ned
Dag 3: Fra Greve in Chianti til Castellina in Chianti
I dag følger du afsides skovstier forbi adskillige vingårde mod Panzano, en lille etruskisk landsby, der er værd
at gøre et stop i. Vandreturen fortsætter forbi gyldne majsmarker og vinmarker til landsbyen Lucarelli. Herfra
tager du en bus til middelalderlandsbyen Castellina med dens historiske bymur.
Vandring: ca. 4 timer, 12 km, 380 m op, 350 m ned
Dag 4: Fra Castellina in Chianti til Siena
Du følger til dels pilgrimsstier og dele ad Via Romea, der fører mod den evige by. Dagens mål er den
charmerende by Siena, der er kendt for det traditionelle hestevæddeløb Palio. Løbet finder sted to gange
hver sommer på den halvcirkelformede Piazza del Campo, hvor det over 100 meter høje tårn Torre del
Mangia troner. Byen har desuden adskillige fantastisk velbevarede byporte, der kan dateres tilbage til
middelalderen.
Vandring: ca. 4,5 timer, 16 km, 250 m op, 450 m ned
Dag 5: Fra Siena til San Gimignano
I dag går turen til Colle di Val d'Elsa. Colle er en høj. Val en dal, og Elsa er floden der går gennem dalen.
Udforsk dette historiske fæstningskompleks og den middelalderlige arkitektur, før du fortsætter gennem
vinmarker og langs rivende floder til Toscanas Manhattan. Dagen slutter i byen San Gimignano, hvis silhuet
minder om en metropols skyline med sine utallige høje tårne. Tag en tur gennem de mange små gyder og
læg hovedet tilbage for at beundre de mange tårne.
Vandring: ca. 4 timer, 13 km, 350 m op, 280 m ned
Dag 6: Fra San Gimignano til Volterra
Ruten drejer nu mere vest over og sætter retning mod havet. I Monte Nero naturreservat finder du grønne
skove og 'Cascate della Strolla', et lille vandfald med krystalklart vand. Den gamle salthandelsrute Via del Sale
fører dig direkte til alabasterbyen Volterra. På vejen passerer du gamle etruskiske gravkamre, der er værd at
besøge. Oplev det middelalderlige klokketårn, der rejser sig højt over byen. Begiver du dig op i toppen vil en
panoramaudsigt over den gamle bydel belønne dine anstrengelser.
Vandring: ca. 4 timer, 11 km, 450 m op, 250 m ned
Dag 7: Fra Volterra til Cecina Mare
Din vandreuges sidste etape er flad som en pandekage. Forude venter den toscanske kyst og en vandretur
gennem Pineta di Cecina, en gigantisk fyrretræslund med adskillige stier på kryds og tværs. Nyd din sidste
aften i Toscana med et glas Chianti. Med udsigt ud over Det Tyrrhenske Hav og solnedgang over de to øer
Elba og La Gorgona kan kulissen for afslutningen af denne vandreferie ikke være meget bedre.
Vandring: ca. 3-4 timer, 10 km, 0 m op, 0 m ned
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Dag 8: Hjemrejse
En skøn vandreuge er kommet til sin afslutning, med mindre du forlænger med nogle ekstra nætter.

PRAKTISK INFO
REJSEPERIODE

Du kan påbegynde turen på søndage fra april til oktober

VANDRETURENE

Sværhedsgraden er vurderet til en Grad 1. Der vandres på gode vandrestier og veje i
bakket landskab op til 4,5 timer pr. dage.

INFORMATIONSMØDE Nej
BAGAGETRANSPORT

Bagagen transporteres fra hotel til hotel, og I bærer kun en dagtursrygsæk med
fornødenheder til dagen.

OPHOLD

I bor på gode 3- og 4-stjernede hoteller og smukke italienske landsteder Agriturismo

FORPLEJNING

Turen inkluderer morgenmad.
Jeres rutebeskrivelser vil indeholde information om hvor og hvornår det er muligt at
købe ind til frokost.

ALENE-REJSENDE

Kontakt os for information.
Vær dog opmærksom på sikkerheden, når du færdes alene
Find evt. en vandrekammerat i Facebook-gruppen Vandre med Andre

HUND

Man kan ikke medbringe hund på denne tur.
Turen starter i Firenze og slutter i Cecina Mare ved kysten.
Turen inkluderer ikke transport fra/til Danmark. Som udgangspunkt kan I lave
transporten til/fra destinationen billigst selv, men vi sender gerne et tilbud på
flytransporten ud fra jeres ønskede kriterier

TRANSPORT

Fly Flyv til Firenze og retur fra Pisa. Tur/retur til en af byerne er også muligt.
Lokaltransport Fra Firenze lufthavn til centrum med bus (ca. 30 min.). Taxa koster ca.
25 €.
Fra Cecina Mare til Cecina med bus. Herfra tog til Pisa eller Firenze.
Tog i Italien: Trenitalia
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Bil / parkering Få gratis parkeringspladser ved hotellet. Offentlig parkering nær
hotellet koster ca. 70 €/uge. Offentlig parkering i udkanten af byen koster ca. 20
€/uge. Betaling på stedet. Forhåndsreservation ikke muligt.
Yderligere info i jeres afrejseinformation, som fremsendes i god tid inden afrejse.
Læs også generel vejledning om transport her på hjemmesiden.
TUROPERATØR

Eurofun Touristik GmbH er turoperatør på denne rejse, og Green Active Tours er blot
formidler af rejsen til det danske marked. Turoperatøren står for alt det praktiske
med hensyn til afvikling af turen, og rejsen sker iht. til deres betingelser.

PRISER
STARTDAGE Turen har afgang på søndage i perioden april - oktober.
Sæson

Dobbeltværelse

Fra

Til

Pris pr. person

05.04.20

10.05.20

5.198 kr.

11.05.20

14.06.20

5.498 kr.

15.06.20

30.08.20

5.798 kr.

31.08.20

20.09.20

5.498 kr.

21.09.20

11.10.20

5.198 kr.

7 nætter i delt dobbeltværelse med eget bad/toilet
7 x morgenmad
Velkomstbriefing

INKLUDERET

Bagagetransport fra hotel til hotel
Vinsmagning i Greve in Chianti
Transfer San Gimignano - Ulignano
Udførlig rutebeskrivelse og kort (på engelsk)
Detaljerede rejsedokumenter (på engelsk)
Afrejseinformation på dansk
GPS-data (på anmodning)
Service hotline (engelsk)

IKKE INKLUDERET

Transport fra/til Danmark
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Busbilletter (Firenze - Gabbiano, Lucarelli - Castellina, Siena, Siena - Colle Val
d´Elsa, Saline/Volterra - Cecina), i alt ca. 15 € pr. person
Evt. turistskatter på hotellerne (typisk 1-2 € pr. person/nat)
TILKØB

Enkeltværelse

2.275 kr.

Ekstra nat Firenze

598 kr. pr. person i dobbeltværelse (5. april - 14. juni / 31. august - 11. oktober)
698 kr. pr. person i dobbeltværelse (15. juni - 30. august)
Tillæg for enkeltværelse: 448 kr.

Ekstra nat Cecina Mare

598 kr. pr. person i dobbeltværelse (5. april - 14. juni / 31. august - 11. oktober)
698 kr. pr. person i dobbeltværelse (15. juni - 30. august)
Tillæg for enkeltværelse: 298 kr.

Afbestillingsforsikring

Koster 6% af rejsens samlede pris

Rejseforsikring

Vi anbefaler Gouda Rejseforsikring

RABAT
Børnerabat

Forhør nærmere

Flersengsværelser

Forhør nærmere

FORBEHOLD
Vær opmærksom på eventuelle ændringer, som løbende opdateres online.
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