
Turteam:  Randi Stige og Tore Johan Øvstebø  

Bølgende åser, kunstskatter og middelalderbyer møter oss i Toscana.          

Cinque Terre byr på pastellfargede byer kombinert med turkisblått hav.      

Dette blir en innholdsrik uke i Italias mest populære region. 

TOSCANA 

 

26. mai - 2. juni 



Pinsetur til   

TOSCANA   

Bølgende åser, kunstskatter og 

middelalderbyer møter oss i   

Toscana. Cinque Terre byr på 

pastellfargede byer kombinert 

med turkisblått hav. Dette blir 

en innholdsrik uke i Italias mest 

populære region. 

 

1. dag: Tirsdag 26. mai 

Avreisedag 

Avreise fra Gardermoen kl 13.30.  

Ankomst Pisa kl 16.25. Busstransport 

til den gamle kurbadbyen Montecatini 

Terme, hvor vi skal bo i 7 netter på 

Grand Hotel Panoramic. Middag og 

velkomstsamling på hotellet om    

kvelden. 

 

 

 

2. dag: Onsdag 27. mai 

Lucca 

Formiddagsutflukt til den koselige lille 

byen Lucca, Puccinis fødested. Lucca 

har et lite, men intimt sentrum med 

trange bilfrie gater. Lunsj på egenhånd 

før turen går tilbake til Motecatini 

Terme. Ettermiddagen til fri           

disposisjon og felles middag på hotellet 

om kvelden. 

 

3. dag: Torsdag 28. mai 

Cinque Terre 

Dagen er satt av til området Cinque 

Terre, de fem byers land, som står på 

UNESCOs verdensarvliste. De fem 

små byene klorer seg fast langs       

klippekysten i Liguria mellom Livorno 

og La Spezia. Vi kjører med buss fra 

Montecatini Terme til La Spezia. Her 

tar vi toget langs kysten til            

Monterosso al Mare hvor vi starter 

vandringen vår via trange fjellstier og 

trapper til nabobyen Vernazza.       

Olivenlunder, vinranker og en        

fantastisk utsikt. Turen tar 2-3 timer, 

alt etter hvor god form en er i,         

og hver enkelt ordner seg lunsj på     

egenhånd etter hvert som de kommer 

frem til Vernazza. Denne turen krever 

god fysikk. Alternativ med tog for de som 

ikke kan vandre. 

Etter litt tid i Vernazza fortsetter vi 

med båt til Manarola, og vi får se det 

flotte landskapet fra sjøsiden også. Fra 

Mararola tar vi toget tilbake til La  

Spezia hvor bussen vår venter. Felles 

middag på hotellet om kvelden. 

 

4. dag: Fredag 29. mai 

Montecatini Terme 

Denne dagen har du til fri disposisjon. 

Kanskje kan en tur med det          

sjarmerende kabeltoget Funicolare fra 

sentrum og opp på fjellet til den    

sjarmerende lille byen Montecatino 

Alto være et alternativ. Andre vil   

kanskje prøve et av byens mange    

kurbad eller slappe av ved bassenget 

på hotellet. Felles middag om kvelden. 

 

 

Pisa 

Cinque Terre 

Montecatini Terme 



Turen bestilles på 

plussreiser.no eller  

på telefon 70 17 90 00 

 6. dag: Søndag 31. mai 

Montecatini Terme 

Dagen til fri disposisjon.                

Felles middag om kvelden. 

 

7. dag: Mandag 1. juni 

Siena 

Denne dagen legger vi til det indre 

Toscana. Vi kjører til Siena. Det     

historiske sentrum er full av flotte 

bygninger, og plassen Piazza del Campo 

et nydelig utgangspunkt for å oppleve 

byen. Sienas unike historiske          

bysentrum er oppført på Unescos   

verdensarvsliste på grunn av sin     

ekstremt vel bevarte middelalder-

bebyggelse. Vi får en guidet omvisning 

med lokalguide og litt tid på egenhånd 

før bussen tar oss tilbake til hotellet 

igjen. Felles middag og turavslutning 

om kvelden. 

5. dag: Lørdag 30. mai 

Firenze 

Utflukt til renessansebyen, Toscanas 

hovedstad, Firenze. I denne byen   

virket og levde blant andre            

Michelangelo, Leonardo Da Vinci, 

Giotto og Dante. En lokal guide tar 

oss med på en vandring rundt i byen. 

Her får vi blant annet se den flotte 

katedralen (Kun fra utsiden. De som 

ønsker kan gå inn i katedralen på    

egenhånd etter rundturen – gratis     

inngang) og Michelangelos Davidstatue 

i marmor. Etter rundturen får du tid 

på egenhånd til å spise lunsj og til å 

gjøre deg litt bedre kjent i byen. Buss 

tilbake til hotellet der det blir felles 

middag om kvelden. 

 

 

8. dag: Tirsdag 2. juni 

Pisa - Hjemreisedag 

Etter frokost går turen til Pisa. Vi får 

en guidet tur der vi blant annet får se 

det berømte skjeve klokketårnet. 

Lunsj på egenhånd før vi kjører videre 

til flyplassen. Flyavgang kl 17.05,     

ankomst Gardermoen kl 20.00  

Firenze 

TIRSDAG 26.05.2020 

NORGE - ITALIA 

Avreise Oslo Kl. 13:30  

Ankomst Pisa Kl. 16:25  

 

TIRSDAG 02.06.2020 

ITALIA - NORGE 

Avreise Pisa  Kl. 17:05  

Ankomst   Oslo      Kl. 20:00 



 TURPRIS 

Pris fra Oslo:       kr 11.950 

Tillegg fra andre byer i Sør-Norge: kr 1.500 

Tillegg for enkeltrom:        kr 1.200 

 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Fly Oslo-Pisa tur/retur  

• 7 overnattinger med frokost og middag 

• Transport og lokalguide ihht. programmet 

• Reiseledertjenester  

 

IKKE INKLUDERT:  

• Øvrige måltider og drikke til maten 

• Tips 

Vi tar forbehold om endringer i program og pris. 

 

Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk    

påmeldingskjema som finnes på vår nettside 

plussreiser.no eller ring 70 17 90 00. 

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Pisa  Firenze 

 Siena 

Cinque Terre 


