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Opstappen dicht bij huis

Limburgse reisgenoten

Limburgse reisbegeleiding

Kunst en cultuur in Florence
De geboortestad van de renaissance. Met

Met vertrouwen op reis!

Unieke programma's

Uitsluitend fijne hotels

5 dagen vanaf

€ 1.095,- p.p.

klassieke rondleiding & bezoek aan Galleria
degli Uffizi

Vertrekdata
Dompel uzelf onder in de wereld van Italiaanse cultuur én
grootmeesters en reis met ons mee naar Florence. De stad wordt door
de rivier de Arno in twee ongelijke gedeelten verdeeld, waarvan het
grootste op de rechteroever gelegen is, maar we kunnen u verzekeren
dat alle hoeken van de stad de moeite van uw bezoek meer dan
waard zijn.
Onder leiding van lokale gidsen doen we de hoogtepunten van het
centrum van kunst en de bakermat van de renaissance aan. We
bezoeken de oudste apotheek van Europa en maken kennis met
Florentijns mozaïek. De hoogtijdagen van de renaissance,
wedergeboorte in het Nederlands, zijn door de gehele stad nog altijd
dominant aanwezig. Met als hoogtepunt een bezoek aan het
wereldberoemde museum Galleria degli Uffizi. Maar ook uw
smaakpapillen maken overuren, geniet van de typische Toscaanse
gerechten tijdens de “Tour del Gusto“. U verblijft in een modern 4*
hotel, zeer dicht bij het stadscentrum. Dolce Vita!

23 oktober 2022

€1095

Bijna gegarandeerd

Inclusief
Transfer per luxe touringcar vanuit
Limburg naar Brussel airport en v.v.
Rechtstreekse vlucht met SN Brussel
Airlines naar Florence v.v. incl.
bagage
4 nachten op basis van logies met
ontbijt in zeer centraal gelegen 4*
hotel Grand Hotel Mediterraneo,
Florence
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Dag 1 - Limburg - Brussel - Florence

Klassieke rondleiding hoogtepunten
Florence o.l.v. lokale gids

Vanuit de verschillende Limburgerse opstapplaatsen wordt u naar de
luchthaven van Brussel Zaventem gebracht voor uw rechtstreekse
vlucht naar Florence. De vlucht vertrekt om ca. 6.20 uur (onder
voorbehoud) en komt om 8.10 uur in Florence aan. Hier staat een
touringcar voor u klaar en brengt u rechtstreeks naar uw hotel in het
centrum. De rest van de dag heeft u ter vrije besteding. Uw
reisbegeleider kan u zeker voorzien van tips!

Bezoek Farmacia di Santa Maria

Dag 2 - Rondleiding o.l.v. gids Florence- Farmacia
di Santa Maria Novella- Commesso Fiorentino
Na het ontbijt maakt u een klassieke rondleiding om een eerste
indruk te krijgen van de stad, een van de rijkste in Europa op het
gebied van kunst en cultuur. In de middag is er een bezoek aan de
“Farmacia di Santa Maria Novella “, de oudste apotheek van Europa.
Die sinds de 13e eeuw zonder onderbreking open is en verwierf ook
bekendheid als parfumerie. Na afloop is er een bezoek aan de
werkplaats “Commesso Fiorentino” om het ambacht van decoratief
inlegwerk te zien. Commesso, ook wel Florentijns mozaïek genoemd,
is een methode om uitgesneden delen van smalle (edel)stenen aan
elkaar te plakken om kunstwerken te vormen. De avond wordt
afgesloten met een typisch Italiaans aperitief op het Brunelleschi
terras met uitzicht over de hele stad.

Dag 3 - Bezoek aan Galleria degli Uffizi - Proeverij
tour

Novella en werkplaats Commesso
Fiorentina o.l.v. lokale gids
Typisch Italiaans aperitief op
Brunelleschi terras met uitzicht op de
prachtige kathedraal
Bezoek en entree wereldberoemde
Galleria degli Uffizi o.l.v. lokale gids
"Tour del gusto" proeverij wandeling
typische Toscaanse gerechten o.l.v.
lokale gids
Headsets (oortjes) voor wandelingen
en rondleidingen
De Limburger Reizen reisbegeleiding
vanuit Limburg gedurende de gehele
reis
Alle transfers ter plaatse
Lokale gidsen
Toeristenbelasting

Exclusief
Niet genoemde maaltijden
Niet genoemde entreegelden
Eventuele verzekeringen

De ochtend zal worden gewijd aan een bezoek aan de
wereldberoemde Galleria degli Uffizi, die meer dan 1000 kunstwerken
herbergt uit de periode tussen de 13e en 18e eeuw. Met als
hoogtepunten de renaissance van 1500 – 1600. “Renaissance”
betekent letterlijk “wedergeboorte”, een nieuwe bloei van kunst en
cultuur. De mens werd het middelpunt van aandacht, maar in
vergelijking met de donkere middeleeuwen ontstond er een
groeiende belangstelling voor het individu.

Reserveringskosten à € 29,50 per
boeking
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
SGR € 5,- per persoon

Vertrek in de middag voor een korte “Tour del Gusto”, die de typische
toeristische routes verlaat om uw zintuigen te verrassen met
proeverijen van allerlei soorten typische heerlijke producten in een
klein restaurant, proevend van de dubbele geneugten van Toscaanse
soep en tomatensoep gevolgd door ambachtelijk ijs in een historische
ijssalon! Eet smakelijk!

Dag 4 - Vrije dag
Vandaag heeft u een vrije dag in de historische stad. Van Grand Hotel
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Mediterraneo wandelt u in slechts 20 minuten, langs de Arno, naar
Piazza della Signoria en bezoek Loggia del Lanzi waar u de prachtige
beelden in de openlucht kunt zien. Bezoek ook de binnenplaats van
het Palazzo Vecchio. Hierna steekt u het water over via de oude brug,
de Ponte Vecchio. Deze brug is volgebouwd met kleine
goudwinkeltjes. Voor high fashion en bekende modehuizen kunt u
terecht in de straat Via de Tournabuoni.
Bij Mercato Centrale ziet u de marktkooplui die hun waren aanprijzen
en waar u op de eerste etage een enorm foodcourt heeft met allerlei
kraampjes en restaurants waar u de lekkerste hapjes kunt kopen of
kunt lunchen.
’s Avonds dineert u op eigen gelegenheid in één van de vele
restaurants. Uw reisbegeleider kan u adviseren over de verschillende
mogelijkheden.

Dag 5 - Florence - Brussel - Limburg
Vandaag nemen we afscheid van Florence. Na een vroeg ontbijt
transfer naar de luchthaven van Florence. We vliegen met Brussels
Airlines om 8.55 uur terug naar Brussel (o.v.b. wijzigingen). Aankomst
is verwacht om 10.45 uur. Vervolgens staat onze luxe touringcar weer
voor u klaar om u veilig naar Limburg te rijden. Dan komt er een einde
aan een heerlijke, culturele beleving!

Hotel informatie
Grand Hotel Mediterraneo**** Florence
Dit moderne 4* hotel, Grand Hotel Mediterraneo wacht op u in
Florence, zeer dichtbij het stadscentrum, aan de oever van de rivier de
Arno, op 1,5 km van Ponte Vecchio, (20 min. loopafstand). Het hotel is
een ideaal startpunt voor het verkennen van de stad en het maken
van rondleidingen door Florence.
Dankzij de moderne gerenoveerde kamers en de ligging van dit hotel
verblijft u in de bakermat van de Renaissance, geniet van de Charme!
De kamers zijn gerenoveerd en voorzien van badkamer met
bad/douche, airconditioning/verwarming, mini bar en gratis Wifi.
De Lounge Bar is de perfecte plek om een aperitief te nemen,
cocktails en drankjes te drinken, pizza en sandwiches te eten in een
informele setting.
In het hotel is een lift aanwezig.
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Overige info
Hotel verzorging: Logies en ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 165,Hotel website: https://www.hotelmediterraneofirenze.com
Hotel adres: Grand Hotel Mediterraneo, Lungarno del Tempio,
Florence, Italië
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Minimum aantal deelnemers: 20
Programma en vluchten zijn onder
voorbehoud van wijzigingen
Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
Als deelnemer dient u goed ter been
te zijn i.v.m. het excursieprogramma
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