Forførende og fascinerende Toscana
- La Bella Italia !
CHIANTI

På cykel rundt i Toscana
- én af Italiens bedst kendte regioner og et elsket
opholdssted for bl.a. Michelangelo og Leonardo
da Vinci. Utallige paladser, triumfbuer, mosaikker
og fresker fungerer nu som pejlemærker for en
cykeltur i de smukke egne omkring Firenze,
Siena og San Gimignano med de
mange spøjse tårne.

Krævende rute
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Firenze er så facinerende at man sagtens kan bruge en ekstra dag
i byen. Vælg selv om I vil have en hviledag her.

Dag 1. Ankomst til Siena

Kom i god tid og oplev den hyggelige middelalderby Siena med stibede kirker og paladset på byens
runde torv, som var model for Københavns Rådhus.

Dag 2. Siena - Radda in Chianti

(ca. 45 km)

I begynder at køre nordpå mod den smukke by Radda in Chianti. Resterne af de ældgamle mure viser
byens historiske betydning i konkurrencen mellem
Firenze og Siena.

Dag 3. Radda in Chianti - Greve

(ca. 40 km)

I dag fører ruten jer til Greve over de afrundede
toscanske bakker med pragtfulde udsigter.

Dag 4. Greve - Firenze

(ca. 40 km)

Firenze er hovedstaden i Toscana og breder sig på
begge sider af floden Arno, næsten midt på den italienske halvø. Leonardo da Vinci og Michelangelo
er blot to af mange kunstnere, som forbindes med
Firenze.

Dag 5. Firenze

En hel dag til at udforske Firenze, der betragtes
som oprindelsesstedet for italiensk renæssance og
berømt for sin storslåede kunst og arkitektur.

Dag 6.
Firenze - Colle val D’ Elsa

(ca. 25 km + tog)

Om morgenen starter I med en kort togtur til Certaldo. Herfra cykler I videre op til Colle val D’Elsa.

Dag 7. Colle val D’Elsa - Siena

(ca. 40 km)

Fra Colle val D’Elsa cykler I til den smukke by Siena,
der ikke kun er en af de mest fascinerende byer i
Toscana, men også er særdeles smukt beliggende i
vidunderlige omgivelser.

Dag 8. Siena

Afrejse eller forlængelse med ekstra dage i Siena eller måske Firenze ?

Alternativ tur

Turen findes også i en variant uden en hviledag i
Firenze. Program for denne tur ITA-6B er som følger:

Turkode:

ITA-6A og ITA-6B

Rejseform:

Dag 1 - 4 som beskrevet
Dag 5. Firenze - Tavarnelle

Information
Varighed:

(ca. 40 km)

Landsbyen Tavarnelle Val di Pesa har rødder tilbage
til romertiden og har fået navn efter de gamle taverna’er, som tilbød logi og forfriskninger på den vej,
som forbandt Firenze med Siena og derefter videre
til Rom.

Dag 6. Tavarnelle - Colle Val D’Elsa

(ca. 45 km)

Dag 7. Colle Val D’Elsa - Siena

(ca. 40 km)

I cykler til Colle Val D’Elsa, i hjertet af Toscana,
med en strategisk favorabel placering nær Siena og
Firenze og på vejen Francigena, som forbinder Rom
med de nordlige egne. I kører gennem Certaldo, hvis
øvre del er bevaret, som den var i middelalderen.
Videre til San Gimignano, der rejser sig på en bakke
og dominerer Elsa-dalen med alle sine tårne.

Individuel rejse
8 dage / 7 nætter

Rejseperiode:

April - Oktober
Se prisliste

Startdage: Hver lørdag. Mulighed for
anden startdag v/ min. 6 pers.

SAMLET LÆNGDE:

A: ca. 190 km
B: ca. 250 km

Rutekarakteristik:
Rutens profil er krævende: Bølgende
landskaber med spredte relativt stejle stigninger, uden dog at være overvældende. Den daglige gennemsnitsetape er ca. 40 km. Selv om dagsruterne ikke er særligt lange, så kan de
være anstrengende, så vi anbefaler,
at man er i rimelig god kondition til
denne tur.

I starter i Colle Val D’Elsa, der er en gammel etruskerby, der ligger smukt på kanten af Chianti-bjergene og har en cykeldag i smukke omgivelser på
vej til Siena.

Dag 8. Siena

Afrejse eller forlængelse med ekstra dage.
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Inkluderet i rejsens pris:
 7 nætter på hotelværelse med eget bad og toilet
 7 x morgenmad (mulighed for halvpension)
 Bagagetransport mellem hotellerne
 Service hotline
 Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort
 Gratis indhegnet parkering ved hotellet i Siena

Ikke inkluderet i rejsens pris:
 Din rejse til/fra Siena
 Cykelleje (kan tilkøbes)
 Drikkevarer
 Personlig rejseforsikring
 Adgang til museer, attraktioner m.m.
 Lokale skatter (ca. 10-15 €)
 Togbillet fra Firenze til Certaldo (ca. 10 €)

Rejsetype:
Turens enkelte dagstrækninger er tilrettelagt med
distancer der gør det muligt at gøre stop undervejs og
tage turen i jeres eget tempo. Cykelturene er ikke
guidede, og mellem start- og slutpunkt er I derfor frie til
at følge ruteforslagene i større eller mindre grad.

Afrejsedatoer i 2015:
Denne tur kan startes hver lørdag i hele den udbudte
rejseperiode fra april til oktober. Herudover er der
mulighed for andre startdage ved mindst 5 personer.

Cykler:
Udlejningscyklerne er gode turcykler med 7 eller 21 gear og
hånd- og/eller fodbremse i unisex-modeller, som alle har en
medfølgende cykeltaske. Endvidere kan der lejes el-cykler,
børnecykler og andet børneudstyr, hvilket dog findes i et
begrænset omfang og derfor skal bestilles i god tid i
forvejen.
Det er muligt at medbringe egen cykel, men i så tilfælde er
det på eget ansvar i forhold til evt. skade, tab eller tyveri af
cyklen.
Cykelhjelm er ikke lovpligtig i Italien, men af
sikkerhedsmæssige hensyn opfordrer vi både børn og
voksne til at medbringe en hjelm og køre forsigtigt.

Generel information
 Cykelturene er uden guide.
 De angivne distancer er beregninger af de anbefalede
ruter og mulige omveje.
 Detaljerede kort og informationer vil blive udleveret og
gøre det muligt ikke at fare vild på ruten.

Praktisk rejseinformation:
Med fly:
Flyv direkte til Firenze eller Pisa. Flyvetiden er ca. to
timer, og toget fortsætter videre til Siena på ca.
halvanden time uden stop.
Med tog:
Fra Padborg til Siena: Turen tager omkring 22-24 timer
med 4-8 skift på vejen
I egen bil:
Padborg – Siena: ca. 1.620 km

Priser:

Grupperabat 5% ved mindst 8 personer

Memory Tours hjælper jer gerne med at arrangere et samlet rejsearrangement, inklusiv fly- eller
togbilletter og evt. ekstra hotelovernatninger. Spørg os om et tilbud.

