
 

Vi erbjuder en unik resa till Toscana i början av oktober, en härlig tid att besöka Toscana! Lite lugnare på annars 
turisttäta platser och ett behagligt klimat att ”bara vara” och njuta av den toscanska atmosfären. En av resans 
höjdpunkter är Montecatini Opera Festival med middag och föreställning i historisk miljö, en annan är ett besök 
med svensktalande lokal guide på Uffizerna i Florens, ett av världens främsta och äldsta konstgallerier. Museets 
mest kända verk är Botticellis ”Venus födelse”. Man kan även stoltsera 
med konst av både Leonardo da Vinci och Michelangelo. Är du en opera- 
och konstnovis så gör det inget, resan passar alla som vill uppleva en bit 
av Italien. Så mycket handlar om musik och konst, det är så nära 
förknippat med den italienska kulturen, och något som hör till. Vi 
blandar konsten och musiken med allt det där andra som hör till en resa 
i Toscana, som böljande kullar med cypresser och besök på en vingård. 
Listan kan göras lång över allt det Toscana har att erbjuda dig som 
besökare, och du blir inte besviken! Vänta inte med att boka, vi har 
endast 30 platser.  
 
Dag 1:   

• Ankomst till Pisa strax efter lunch, vår lokala guide och ciceron 
möter upp och vi tar oss österut cirka en timme med buss till 
den charmiga kurorten Montecatini Terme, vår hemvist under 
fyra nätter.  

• Incheckning på hotellet och lite egen tid. 
• ”Orienteringsrunda” i Montecatini Terme. 
• Enklare middag med lokal touch och gott vin från närområdet.  

 
Dag 2:    

• Besök i Lucca, Puccinis födelse- och uppväxtstad där han också 
skrev sina första musikaliska verk. Lucca har en intakt mur från 
1600-talet, som ramar in staden och skapar en bilfri och lugn 
oas där vi spenderar ett par timmar.  

• Besök i en av Luccas anrika villor med tillhörande trädgård.  
• Middag på en av traktens vingårdar, med smak av regionens 

specialiteter vad gäller både mat och dryck.  
  

I priset ingår: 
Flygresa Arlanda-Pisa tur och 
retur, flygskatter och 
avgifter, fyra övernattningar 
i vald rumskategori, 
bussresor och utflykter med 
svensktalande lokal guide i 
Italien enligt program, entré 
till villa/trädgård, tågbiljett 
Florens tur och retur, entré 
till konstgalleriet Uffizierna, 
biljett för färd med 
bergbanan, biljett till 
Montecatini Opera Festival 
2023, fyra frukostar, en 
lunch, fyra middagar varav 
en ”candle light dinner” på 
Terme Tettuccio, 1 glas 
öl/vin till lunch/middag, 
dricks till guide och chaufför, 
resegaranti och färdledare 
från Specialresor 

Pris per person: 
16.540:- i delat dubbelrum 
 
Tillägg: 
1.740:-  enkelrum, 4 nätter      
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Dag 3: 

• Vi tar tåget till en av världens mest mytomspunna städer - Florens. På programmet har vi en guidad 
promenad, besök i Uffizierna, ett av världens främsta och äldsta konstmuseer, och gott om egen tid. 
Man väljer själv om man vill återvända till Montecatini med vår guide, eller på egen hand senare under 
kvällen.   
 

Dag 4: 

• Under förmiddagen tar vi den anrika bergbanan upp till Montecatini Alto. Här är det som i en saga, 
charmigt och pittoreskt med fantastiska vyer över landskapet runt omkring. Vi ser oss omkring och 
äter lunch på byns mysiga lilla torg. 

• Egen tid under eftermiddagen. 
• Montecatini Opera Festival med middag och Operaföreställning på Terme Tettuccio. Vacker och 

stämningsfull sång och musik framförs på denna magiska plats, ett världsarv och termalspa, en 
arkitektonisk skönhet utan dess like. En förtrollande kväll! 
 

Dag 5: 

• Lugn förmiddag och lunch på egen hand i Montecatini Terme.  
• Vi åker en tur ut mot havet, äter en middag i härliga omgivningar, därefter dags att åka till Pisa 

flygplats för hemresa på kvällen.  
 

Flygtider: 
3/10: flygavgång från Arlanda kl 10.05, landar i Pisa kl 13.00 
7/10: flygavgång från Pisa kl 20.20, landar på Arlanda kl 23.05 
Vi flyger med Norwegian tur och retur. Utförlig information om avresan meddelas i det avresemeddelande 
som skickas ut cirka två veckor före avresa.  
 
Grand Hotel Croce di Malta****  
Ett fräscht och centralt beläget hotell i Montecatini Terme. Det är ett av stadens anrika hotell, och fick en 
ansiktslyftning under 2019, då hotellet renoverades. Grand Hotel Croce di Malta erbjuder egen restaurang, 
bar, SPA, litet gym samt en soluppvärmd utomhuspool (öppettiderna är beroende på säsong). Hotellet har ett 
fint läge med gröna omgivningar, närhet till caféer, restauranger och butiker. 
www.grandhotelcrocedimaltamontecatini.com 
 
Anmälan 
Boka din resa här: Opera & konst i Toscana eller ring oss på 054-18 89 00 (telefontid: kl 10-12 och 13-15). 
Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och skall betalas inom 10 dagar efter erhållen 
bokningsbekräftelse/faktura, resterande betalas senast 40 dagar före avresa. Bokningsbekräftelse/faktura 
skickas via e-post i fall inget annat önskats. För anmälan krävs följande uppgifter: namn (enligt pass), 
fakturaadress, telefonnummer, e-postadress, personnummer samt eventuella matallergier.  
 
Avbeställning 
Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor och Specialresors 
särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan).  
 
Övrigt 

• Se över ditt reseskydd. Avbeställningsskydd och reseförsäkring ingår inte i resans pris.  
• Resan innehåller promenader, hör gärna av dig om du har funderingar kring detta. 
• Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om antalet 

deltagare understiger 20 personer. 
• Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll. 
• Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på Specialresor info@special-resor.se eller ring  

054-18 89 00 (telefontid 10.00-12.00 och 13.00-15.00). För inspiration och tips, besök gärna vår 
hemsida www.special-resor.se       
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