
De
ze

 re
isb

es
ch

rij
vin

g 
is 

o.
v.v

. w
ijz

in
ge

n 
en

 b
es

ch
ikb

aa
rh

ei
d.

ReisbeschRijving

In de wereldberoemde stad Florence zet u een grote stap terug in het verleden.  
Historie proeft u ook tijdens wandelingen door de smalle middeleeuwse straatjes in  
plaatsen als Arezzo, de vestingstad Orvieto en het bedevaartsoord Assisi. In Toscane en 
Umbrië, de prachtigste vakantieregio’s van Italië, gaat u natuurlijk ook culinair genieten. 
Smul van de lekkerste pasta’s en geniet van een heerlijk glaasje wijn. Salute! 

hOOgTePUnTen
 Bologna  Ronta
 Ronta  Bologna   
 Trasimeno meer   

DAgbeschRijving
Dag 1: Bologna - Ronta
U vliegt van Amsterdam naar Bologna. Hier kunt u de huurauto ophalen waarmee u naar uw hotel 
rijdt in Ronta, gelegen in de Italiaanse streek Toscane. De komende dagen heeft u de tijd om deze 
prachtige omgeving te leren kennen en te ontdekken. Plaatsen als Florence, Pisa, Lucca en Cinque 
Terre vragen om bezocht te worden! 

Dag 2 en 3: Omgeving Pescia/Ponte Buggianese
Een ontdekkingstocht langs de Toscaanse kust én door het schilderachtige binnenland,  
waar klassieke steden u verwelkomen! 
Florence is één van de sfeervolste en aangenaamste steden van Italië. Belangrijke bezienswaardig- 
heden in de stad zijn onder meer de imposante Dom, het Baptisterium, het Piazza della Signoria met 
onder meer een replica van de David van Michelangelo en het Palazzo Vecchio. Ook de brug Ponte 
Vecchio met de typische winkeltjes aan weerszijden kent een belangrijke geschiedenis. In Pisa krijgt 
de Campo dei Miracoli uw aandacht, waar u de 11e eeuwse oude Dom, de beroemde Scheve Toren 
en het indrukwekkende Baptisterium aantreft. Het door middeleeuwse muren omringde Lucca, een 
prachtig stadje met indrukwekkende kerken en statige huizen rond typisch Italiaanse pleinen.  
Daar ziet u de Piazza dell Anfiteatro, de San Marino Dom en de San Michele kerk.

Dag 4, 5 en 6: Trasimeno meer
Na het prachtige en indrukwekkende Toscane, rijdt u verder naar het Trasimeno meer.  
Het Trasimeno meer is gelegen in Umbrië, het groene hart van Italië. Onderweg kunt een stop maken 
in de antiekstad Arezzo. Deze stad ligt op een heuvel ten oosten van Toscane. Op deze heuvel staan 
de kathedraal, het stadshuis en de vesting van de Medici. Arezzo bezit waardevolle monumenten, die 
getuigen van haar rijke verleden. Ook kunt u ervoor kiezen om onderweg een stop te maken in Siena, 
de stad die nog steeds de middeleeuwse sfeer uitstraalt. Het stadje ligt op een heuvel en staat  
bekend om haar keuken, kunst, musea en natuurlijk haar wereldberoemde Palio. Breng ook zeker 
een bezoek aan de Duomo di Siena, de grote kathedraal. De komende dagen kunt u gaan kennis-
maken met de mooiste middeleeuwse stadjes van Umbrië zoals Orvieto, Assisi en Perugia. Heerlijk 
rondslenteren in kronkelende steegjes en genieten van een espresso of wijntje op een zonovergoten 
terras. Welkom in het land van ‘la dolce vita’, het goede leven.

Dag 7 en 8: Ronta - Bologna
Voor de laatste overnachting rijdt u door naar Ronta. Heeft u de afgelopen dagen plaatsen als 
Florence of Arezzo moeten missen? Dan zou u deze op dag zeven aan kunnen doen. Voordat 
u terugvliegt op dag acht kunt u een bezoek brengen aan Bologna. Tijdens een stadswandeling 
onder de verkoelende arcades, merkt u dat deze stad, naast de heerlijke keuken, een heel sfeervol 
en historierijk centrum heeft.
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Italië: Toscane & Umbrië 8 dagen

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

o.b.v. 2 personen, 7 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in  
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam  
naar Bologna v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 8 dagen.

in samenwerking met Kras - 4001P


