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ReisbeschRijving

Unieke reis door Umbrië en Toscane vol met bijzondere ervaringen! Tijdens deze rondreis 
worden er in Umbrië diverse wijnkelders bezocht en natuurlijk kan er wijn geproefd 
worden. Daarnaast krijgt u een heerlijke Umbrische lunch aangeboden en in Toscane 
leert u zelf pasta of pizza maken, onder begeleiding van een échte Italiaanse kok(kin). 
Eerst verblijft u drie nachten in Umbrië, vervolgens vijf nachten in Toscane. Prachtige 
steden als Assisi, Perugia, Florence en Siena staan ook op het programma. Maak een 
mooie rit door de Chianti streek en tot slot krijgt u een wijnproeverij aangeboden in de 
wijnkelder van Hotel Villa Casagrande.

hOOgTePUnTen
 Florence  Figline Valdarno
 Foligno  Florence   
    

DAgbeschRijving
Dag 1: Florence - Foligno
Na aankomst op de luchthaven van Florence, neemt u uw huurauto in ontvangst. Het is ruim twee en een 
half uur rijden naar Foligno, waar u de komende drie nachten bij Hotel Guesia Village verblijft.

Dag 2: Wijnproeverijen en typische lunch in Osteria il Sagrantino
U rijdt naar Montefalco (ca. 25 km) waar u een bezoek brengt aan wijnkelder ‘Scacciadiavoli’, u krijgt 
ook een wijnproeverij aangeboden. Vervolgens gaat u door naar Osteria il Sagrantino waar een 
heerlijke typisch Umbrische lunch geserveerd wordt. Na de lunch rijdt u naar Bevagna.  
Tot slot bezoekt u wijnkelder ‘Colsanto’, voor een rondleiding en wederom een wijnproeverij.

Dag 3: Assisi en Perugia
Assisi is de stad van Franciscus, patroonheilige van Italië. Bezoek de imposante basiliek, die al 
van ver te zien is. Vervolgens gaat u door naar Perugia, de hoofdstad van Umbrië. Het centrum is 
autovrij, de roltrappen brengen u tot boven in het historische centrum.

Dag 4: Foligno - Cortona - Figline Valdarno
De reis gaat verder naar Toscane. Onderweg kunt u Cortona bezoeken, een prachtig stadje dat ook 
wel ‘het balkon van Toscane’ wordt genoemd vanwege het prachtige panoramische uitzicht.  
De laatste vijf nachten verblijft u in Hotel Villa Casagrande in Figline Valdarno.

Dag 5 en 6: Florence en een kookworkshop
Deze dag is gereserveerd voor de hoofdstad van Toscane, Florence. Bezoek het beroemde Uffizi  
museum of maak een wandeling door de Boboli tuinen. Op dag zes leert u o.l.v. een échte 
Italiaanse kok(kin) vandaag zelf pasta of pizza maken; een leuke ervaring! De workshop duurt  
ca. twee en een half uur, inclusief drankjes en lunch.

Dag 7: Chianti streek en Siena
Via een prachtige rit door de Chianti streek langs o.a. Radda in Chianti rijdt u naar Siena.  
Deze stad staat bekend om misschien wel het mooiste plein van Italië ‘Il Campo’. Dwaal door de 
smalle straatjes of bezoek de indrukwekkende Duomo kathedraal.

Dag 8 en 9: Figline Valdarno en wijnproeverij - Florence
Neem een kijkje in het centrum van Figline. Dit middeleeuwse stadje had vroeger maar liefst 
negentien torens en vier stadspoorten. ’s Middags krijgt u een wijnproeverij aangeboden in de 
wijnkelder van het hotel. De laatste dag rijdt u terug naar de luchthaven om de huurauto weer in te 
leveren en terug te keren naar Nederland.
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v.a.€ 722p.p.

Italië: Gastronomisch Umbrië & Toscane 9 dagen

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

o.b.v. 2 personen, 8 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in  
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam  
naar Bari v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 9 dagen.
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