ITALIA

Toscanas vakre
natur med lokal
mat og vin, og
masse andre
opplevelser.

TRYGT OG
FORUTSIGBART
- BÅDE MED OPPLEVELSER OG ØKONOMI
Fordi vi inkluderer det meste i turplanene dine.
• Flyturen
• Skyss
• Leie av El-sykler
• Følgebiler
• Overnatting
• Mat og vin
• Matlagingskurs
• Sighseeing mm
W: www.pearljourneys.com
M: info@pearljourneys.com
Inst.: pearl_journeys FB:
www.facebook.com/pearljourneys.perlereiser
T: +47 41465668

Vi ser fram til å bidra til
en helt uforglemmelig
tur: En god plan og flott
gjennomføring med
erfarne og hyggelige
guider!

DET VAKRE TOSCANA – PÅ SYKKEL
DAG
1

INNHOLD
KM
Fly til Pisa, hvor der blir møtt av vår partner og får skyss til Lucca – en drøy halvtimes kjøring
Her sjekker der inn på hotellet, Guiden deres er nå ivrig etter å la dere oppleve den vakre byen Lucca. Du vil bli fascinert! De imponerende murene som omgir byen er
den nest største eksempel i Europa bygget med prinsippene for moderne festningsverk og er fortsatt godt bevart. Her tar vi ta en tur en på rickshaw over de 4
kilometer lange murene; en opplevelse du ikke vil gå glipp av. På kvelden: kort introduksjon av reiseruten og steder vi skal besøke, selvsagt fulgt av velkomstdrink!

ANNET
Overnatting i Lucca.

2

Lucca – San Miniato
Dagens etappe blir den enkleste av hele ruten. En tur langs sletten tar oss først til Altopascio og deretter til Fucecchio. Etter en kort pause vil vi krysse den berømte
elven Arno og begynne vår klatring mot den vakre landsbyen San Miniato Alto på en høyde, en liten toskansk perle med et interessant historisk sentrum. Denne
landsbyen er full av kirker og palasser er definitivt verdt et besøk. San Miniato er også kjent for den nasjonale hvite trøffelfestivalen; trøffel som kommer fra åsene i
San Miniato. Middag på et lokalt gårdshus.

47

Overnatting i San
Miniato.

3

San Miniato - San Gimignano
39
Turen går stort sett på de naturskjønne toskanske hvite veier "Strade Bianche". Ved ankomst til Gambassi Terme tar vi en kort pause mens vi beundrer landskapet som
vil følge deg helt til Siena. Et landskap med bølgende åser og fantastisk vingårder! På San Gimignano venter et matlagingskurs og et herlig måltid av dine egne retter
etterpå. Det hører selvsagt med herlige viner, først og fremst den utmerkede Vernaccia di San Gimignano.

Overnatting i San
Gimignano

4

San Gimignano - Siena Piazza del Campo
49
Det er klart for en ny dag på asfalterte veier langs de typiske toskanske åsene. Etter ca 28 km kjører vi gjennom Abbadia Isola, med sitt benediktinerkloster, nå omgjort
til et vakkert vandrerhjem. Det ble grunnlagt i begynnelsen av år 1000, og den ble bygget på en liten øy fra Cannetto Myrer. Vi fortsetter deretter i retning
Monteriggioni, en annen fascinerende middelaldersk befestet by. Til slutt, etter et kort stopp, kommer vi til Siena. Middag i restauranten.

Overnatting i Siena.

5

Siena – San Quirico D'Orcia
55
Fra Siena sykler vi en av turens vakreste etapper, langs deler av det vekjente Eroica. Du vil beundre et spektakulært landskap med åser og unike farger! Underveis vil vi
besøke landsbyen Buonconvento og deretter fortsette i retning San Quirico D'Orcia.

Overnatting i San
Quirico D'Orcia.

6

Vitaleta runden
Nå sykler vi langs deler av Eroica og Via Francigena. Vi vil besøke det vakre kapellet i Madonna di Vitaleta, omgitt av sypresser, sikkert et av de mest fotograferte steder
i Toscana og Val D'Orcia. Så fortsetter vi til det gamle slottet i Cosona før du returnerer til hotell. Om kvelden vinsmaking og middag på Montalcino (ikke med e-sykkel,
men med minibuss).

Overnatting i San
Quirico D'Orcia.

7

Pienza runden
Nå bærer det mot nok en vakker perle i Toscana, den gamle termiske landsbyen Bagno Vignoni. Det er tid for å beundre det fantastiske svømmebassenget som ligger i
sentrum av landsbyen og bidrar til å gjøre byen helt spsiell. Vi opplever også de gamle romerske utgravningene med gratis termiske bad. Etter en kort pause kommer vi
tilbake på sporet og fortsetter turen – hvite veier mot Pienza. Her nyter vi ikke bare den nydelige landsbyen, men også herlig lokal mat og vin, først og fremst den
utmerkede pecorino-osten ledsaget av et fantastisk glass rødt. Vi avslutter turen med å besøke de historiske underjordiske vinkjellerne i Pienza.

Overnatting i San

Quirico D'Orcia.

Nyt bildene
– så kjenner du deg kanskje igjen underveis.

SIENA by night

PISA

