Unieke 6-DAAGSE Cultuurreis
Toscane (Italië)
Van zondag 15 tot en met vrijdag 20 september 2019

een proevertje van de Toscaanse cultuur & keuken
6 dagen & 5 nachten.

Charme, authenticiteit, cultuur, traditie, idyllische landschappen én gastronomie
in één enkele reisbestemming!
Doet u graag cultuur op in historische steden als Firenze, Siena en Pisa, maar ondervindt u ook
de charme van ingeslapen middeleeuwse dorpjes en bekoorlijke plaatsjes met een artistieke
erfenis zonder weerga zoals Lucca, Volterra en San Gimignano? Worden zowel goeie eenvoudige
boerengerechten als fijne culinaire hoogstandjes in een eersteklas ‘ristorante’ door u gesmaakt?
Kunt u niet kiezen tussen glooiende heuvels bezaaid met cipressen en olijfgaarden en uitgestrekte stranden? Welkom in Toscane!

PROGRAMMA
Dag 1 Munkzwalm – Brussel – Firenze – Pistoia – Montecatini Terme
Transfer per autocar naar de luchthaven van Zaventem voor de vlucht naar Firenze.
Vertrek: Sportlaan 1, Munkzwalm (De Zwalmparel/De Munk) of Bevegemse Vijvers, Zottegem
Vertrekuur op beide locaties wordt later aan de deelnemers
meegedeeld.
Vanuit de luchthaven brengt een autocar ons naar Pistoia waar we
eerst lunchen vooraleer we de stad verkennen. In 2017 was deze
stad één van de culturele hoofdsteden van Italië. We brengen een
bezoek aan het historisch stadscentrum: de Piazza del Duomo met
de kathedraal, de klokkentoren en het Palazzo dei Viscovi.
Na dit stadsbezoek rijden we verder naar Montecatini Terme, een
van de belangrijkste thermaal badplaatsen van Europa.
In deze stad vind je 9 verschillende kuurinrichtingen terug.
Avondmaal en overnachting in ****hotel.
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Dag 2 Montecatini Terme – Chianti – Gaiole in Chianti – Montecatini Terme
Na ons heerlijk ontbijt maken we een rondrit door de Chianti vallei,
gekenmerkt door zijn vele wijn-, olijf- en fruitgaarden.
We maken ook enkele haltes in Greve di Chianti, gekend om zijn
productie van wijn,
in Radda di Chianti, gekend door zijn middeleeuwse kastelen, in
Castellina di Chianti, gekend voor zijn “taverne” waar de lekkerste
lokale gerechten worden geserveerd en uiteindelijk in Gaiole di
Chianti. In dit kleine middeleeuws dorpje bezoeken we de vroegere

Castello.
In het kasteel genieten we van een heerlijke maaltijd terwijl we van de lokale wijnen kunnen proeven.
Avondmaal en overnachting in ons hotel.

Dag 3 Montecatini Terme – Lucca – Pisa – Montecatini Terme
Na ons ontbijt bezoeken we de omwalde stad Lucca.
De Romeinse invloed is hier nog te merken in het rechthoekige
straatpatroon. Zijn bekend Piazzo del Mercato was destijds een
amfitheater. Lucca werd in de middeleeuwen schatrijk door de zijde- en
brokaathandel en pronkt nu met zijn prachtig historisch centrum.
In de omgeving van Lucca bezichtigen we de prachtige Villa Reale.
De oorspronkelijke inrichting werd reeds in de 17e eeuw door Elisa
Bonaparte voorzien. De prachtige tuinen
waarin grote muzikanten zoals Paganini heeft gespeeld, zullen ons zeker
bekoren.
Na ons middagmaal brengen we een bezoek aan Pisa. Het stadje straalt de
Toscaanse sfeer uit en heeft natuurlijk de bekendste attractie ter wereld: de
scheve toren van Campanille.
Maar Pisa heeft nog zo veel meer te bieden, deze toren maakt slechts een
deel uit van een reeks historische gebouwen op het Campo dei Miracoli.
Terug naar ons verblijfshotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 4 Montecatini Terme – San Gimignano – Siena – Montecatini Terme
Deze ochtend trekken we richting San Gimignano, een
kleine stad omringd door grote middeleeuwse muren.
San Gimignano wordt ook wel het ‘Manhattan van de
middeleeuwen’ genoemd doordat zijn grote torens
opvallen in het landschap van de stad.
We ontmoeten hier een lokale gids die ons door dit
prachtige stadje zal leiden. We bezoeken o.a. de
Collegiata kathedraal, de Sant’Agostino kerk en het
paleis dat is omgebouwd tot een belangrijke kunstgalerij
en waar je werken kunt terugvinden van de Italiaanse
artiesten: Pinturicchio, Benozzo Gozzoli, …
Na deze rondleiding krijgen we vrije tijd om te lunchen.
In de namiddag reizen we door naar Siena. Deze stad ligt in het hartje van de Toscaanse heuvels en is
gekenmerkt door zijn nauwe straatjes. Hier bezoeken we de Duomo waar we de beroemde marmeren
mozaïekvloer en de kleurrijke fresco’s kunnen bewonderen.
Avondmaal en overnachting ons hotel.
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Dag 5 Montecatini Terme – Firenze – Montecatini Terme
Na het ontbijt starten we de verkenning van de Toscaanse hoofdstad. We bezoeken in de voormiddag de
Santa Maria Novella. Aan deze kerk en het klooster werd gebouwd van de 10de tot de 13de eeuw.
Renaissancekunstenaars zoals Brunelleschi en Lippi lieten hier hun stempel na.
Vervolgens bezoeken we de San Lorenzo, eens de familiekerk van de familie di
Medici. In de sacristie en de aangrenzende grafkapel liggen diverse leden van
de Medici familie begraven.
Het volgende hoogtepunt is de Galleria dell’Academia waar we de David van
Michelangelo kunnen bewonderen. Na de lunch vervolg van ons stadsbezoek
met als eerste halte de indrukwekkende Piazza del Duomo met de Dom en het
Baptisterium.
Nadien gaan we naar de Santa Croce. Dit is één van de mooiste gotische
basilieken van Italië. Hier bezoeken we de grafmonumenten van Michelangelo,
Machiavelli, Galilei … Als afsluiter van de ongetwijfeld boeiende maar
vermoeiende dag, bezoeken we de Piazza della Signoria en wandelen we langs
het Palazzo degli Uffizi naar de Ponte Vecchio.
Avondmaal en overnachting in ons hotel.

Dag 6 Montecatini Terme – Bologna– Brussel – Munkzwalm
Na ons ontbijt verlaten we ons hotel in Montecatini
Terme en rijden we richting Bologna.
Na onze lunch krijg je de tijd om deze stad te
verkennen. Bologna heeft behalve heerlijk eten en
drinken nog veel meer te bieden, zoals prachtige
kerken, oude pleinen en natuurlijk de beroemde
torens van Bologna. Van de oorspronkelijk 180
resten er vandaag amper 20 over. De rest van de
torens is in de loop der tijd verloren gegaan door
oorlogen of natuurgeweld of gesloopt om plek te
maken voor nieuwe gebouwen.
We spreken af met onze touringcar en begeven ons richting de luchthaven voor onze terugvlucht naar
Brussel.
Busrit naar Munkzwalm, Sportlaan 1 (De Zwalmparel) of de Bevegemse Vijvers, Zottegem.
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