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Andrea Bocelli in Toscane
Ontdek de Toscane en concert van Andrea
Bocelli

Een hele bijzondere reis naar het concert van de wereldberoemde
tenor Andrea Bocelli in zijn geboorteplaats Lajatico, prachtig gelegen
midden in het Toscaanse heuvellandschap. Tijdens deze zeer
complete reis bezoekt u naast het concert ook de culturele hotspot
Florence. Het concert vindt plaats op 27 juli 2023 in het
openluchttheater Teatro del Silenzio. Prachtige muziek onder de
Toscaanse sterrenhemel: een mooier decor kunt u zich niet wensen.
Maak samen met De Limburger Reizen deze unieke concertreis
inclusief vluchten, verblijf in een viersterrenhotel in het hart van
Montecatini Terme, alle transfers en excursies. Uiteraard volledig
begeleid door onze eigen ervaren reisbegeleider. Geniet van dit
unieke concert en uiteraard het Italiaanse leven!

5 dagen vanaf
€ 1.595,- p.p.

Vertrekdata
25 juli 2023
Op aanvraag

€1595

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar de
luchthaven (o.v.v.)

Vlucht naar Pisa v.v.
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Dag 1 - Limburg - Pisa

Vanuit onze Limburgse opstapplaatsen rijden we naar Schiphol voor
een vroege vlucht. We vliegen rechtstreeks naar de luchthaven van
Pisa. Na aankomst volgt uw transfer naar ons viersterrenhotel in
Montecatini Terme. U heeft de gelegenheid de omgeving van het
hotel te ontdekken en gebruik te maken van de faciliteiten van het
hotel. Uw eigen reisbegeleider en de receptie van het hotel
informeren u graag! ’s Avonds dineren we gezamenlijk in een lokaal
restaurant op loopafstand van het hotel.

Dag 2 - Toscaans hoogtepunt: Florence

Na het ontbijt gaat u samen met uw reisleider naar Florence. De trein
komt aan in het centrum van Florence waar de gids op u wacht om
een mooie stadswandeling langs de belangrijkste
bezienswaardigheden te maken, Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio,
Duomo en Piazza della Signoria zullen niet ontbreken. Na de
stadswandeling heeft u vrije tijd om te lunchen (exclusief) en zelf de
historische stad te verkennen of één van de musea te bezoeken. Wij
adviseren u om Uffizi museum en Galleria dell’Accademia voor vertrek
te reserveren. In de namiddag gaat u weer naar het hotel.

Diner op eigen gelegenheid in het hotel of in Montecatini Terme.

Dag 3 - Concert Andrea Bocelli

Het hoogtepunt van de reis! De dag van het concert begint met een
goed ontbijt. U heeft vrije tijd om in het gezellige centrum van
Montecatini Terme te winkelen of een cappuccino te drinken op het
terras. U krijgt een 3 gangen of buffet lunch in het hotel aangeboden.
Omstreeks 14.00 uur vertrekt de touringcar van het hotel naar
Lajatico, het is ongeveer 1,5 uur rijden. Voordat we arriveren en gaan
genieten van de muzikale klanken, maken we eerst nog een stop voor
een proeverij met specialiteiten van de streek. Na aankomst in
Lajatico neemt u eerst de shuttle naar Teatro del Silenzio waarna u
nog 10 minuten moet lopen naar de ingang. De zitplaatsen zijn voor u
gereserveerd.

Als langzaam de zon ondergaat begint het exclusieve concert van de
“maestro Bocelli, ondersteunt door beroemde artiestenvrienden en
het Teatro del Silenzio Orchestra onder artistieke leiding van Alberto
Bartalini. Het wordt een uitzonderlijk concert en een vreugdevolle
ervaring! Na het concert staat de touringcar voor u klaar om u naar
Montecatini Terme te brengen. In de loop van de nacht arriveren we
terug in ons hotel.

10 kilo handbagage

Lokale transfers per luxe touringcar

4 overnachtingen in 4* hotel Grand
Hotel Croce di Malta in Montecatini
Terme op basis van logies en ontbijt

1 x 3 gangen diner in lokaal
restaurant op 25 juli

1 x 3 gangen lunch of buffet op 27 juli

Rondleiding o.l.v. lokale gids in
Florence

2e klas treintickets Florence v.v.

Gereserveerde zitplaatsen Theatro
del Silenzio Cat. 5 (Poltronicina E)

Proeverij van lokale specialiteiten
voorafgaande het concert

Toeristenbelasting

De Limburger Reizen reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Niet genoemde entreegelden

Eventuele verzekeringen

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

SGR bijdrage € 5,- per persoon
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Dag 4 - Vrije dag

De dag na het concert heeft u alle tijd om na te genieten. Na het
ontbijt, kunt u gebruik maken van de faciliteiten van het hotel of
optioneel kunt u een bezoek brengen aan Lucca, op slechts 30
minuten reizen met de trein (ter plaatse te betalen).

In Lucca heerst een echte Toscaanse sfeer, wandel door de pittoreske
straatjes, neem een terrasje en proef het Italiaanse leven! U kunt deze
dag ook kiezen om deze geheel op eigen gelegenheid door te
brengen in Montecatini Terme of op eigen gelegenheid een andere
excursie te maken. Diner op eigen gelegenheid.

Dag 5 - Pisa - Limburg

Deze ochtend is nog ter vrije beschikking. ’s Middags volgt de transfer
naar de luchthaven van Pisa en terugvlucht. Vervolgens wordt u weer
per touringcar comfortabel terug gereden naar uw Limburgse
opstapplaats. Dan komt er een einde aan een prachtige beleving!
Graag zien we u terug op één van onze andere reizen.

 

Hotelinformatie

Grand Hotel Croce di Malta****

Gelegen in het hart van Montecatini Terme, aan de elegante avenue
Viale IV Novembre, op slechts een paar minuten lopen van het
stadscentrum en de thermale baden. De kamers zijn klassiek
ingericht en beschikken over een marmeren badkamer,
airconditioning / verwarming, telefoon, kluis, satelliet-tv, minibar,
haardroger en gratis wifi. Er is een restaurant, Amerikaanse bar,
buitenzwembad (seizoensgebonden), spa & wellnescentrum “Thai Silk
Spa” (op reservering en tegen betaling), verwarmd binnenzwembad
met waterpartijen en kleurentherapie, biosauna, Turks stoombad en
ontspanningsruimte.

Hotel verzorging: Logies en ontbijt
Eenpersoonskamer (op aanvraag): € 125,-

Hotel website: https://www.ghcrocedimalta.com/
Hotel adres: Grand Hotel Croce di Malta Wellness e Golf, Viale IV
Novembre, Montecatini Terme, Pistoia, Italië
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 15
personen

Als het concert wegens slechte
weersomstandigheden niet kan
doorgaan, wordt het concert
verschoven naar de volgende avond.
Indien het concert niet doorgaat, is er
geen restitutie mogelijk.

Deze reis is niet geschikt voor
mensen die slecht te been zijn

Reisprogramma en vluchten onder
voorbehoud van wijzigingen.

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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