
Sköna Toscana 
med Amelia Adamo 

 

                3 – 7 oktober 2023 
 

 
 
Följ med till vackra Toscana, Italiens mest kända landskap, med sin rika 
historia och konstnärliga arv. Det anses vara födelseplatsen för den italienska 
renässansen och grunden för det italienska språket.  
 

Vi besöker Florens som blev konstens huvudstad i världen, med 
konstnärer och författare som Botticelli, Michelangelo, Dante, Petrarca 
och Machiavelli. Vidare till en av landets mest sevärda städer; Siena med 
sina slingrande smala gränder och vackra torg. Näst efter Rom, Florens och 
Venedig är Siena den främsta konststaden i Italien. 
 

I den charmiga byn San Gimignano strosar vi runt och stannar för att njuta 
av ett glas av det kända lokalproducerade vita vinet Vernaccia di San 
Gimignano.  
 

Resan går vidare till den medeltida staden Lucca med sin imponerande 
stadsmuren från 1500-talet. Härifrån kommer den store kompositören 
Giacomo Puccini som skrivit kända verk som Tosca, La Bohème och 
Madame Butterfly för att nämna några. Vi besöker hans födelsehus innan 
det blir lunch och vinprovning på en vingård strax utanför Lucca.  
 

Vidare för en promenad i den vackra trädgården som tillhör Villa Reale 
Marlia. Resan avslutas i Pisa med det världsberömda lutande 
torn.  
Bor gör vi i charmiga Pistoia som var Italiens kulturhuvudstad 
2017.  
 

Vi njuter av god mat & lokala viner, shoppar och upplever det 
fantastiska kulturarvet i Toscana. Med på resan följer  
fd chefredaktör och journalist Amelia Adamo.   
 



Program: 
 
Dag 1, tisdag 3 oktober: 
Stockholm – Pisa - Pistoia 
Avresa med Norwegians direktflyg från Stockholm kl 10.05 med ankoms till Pisa kl 13.00 Här 
välkomnas vi av vår svenska reseledare som är med oss under hela vistelsen i Toscana. Med 
buss åker vi vidare till Pistoia där vi ska bo under våra dagar i Toscana.  
 

Pistoia var Italiens kulturhuvudstad under 2017 och den medeltida bebyggelsen utgör idag stadens 
charmiga kärna med eleganta butiker, restauranger och kaféer. En rik stad i tiden med 
nästan 300.000 invånare. Vi checkar in på vårt centralt belägna hotell och installerar oss på 
rummen. Därefter träffas vi för en guidad stadspromenad då vi bland annat ska besöka kyrkan 
Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas. Vi strosar runt och insuper den italienska atmosfären.  
På kvällen njuter vi av en aperitivo tillsammans och känner att vi är Italien. Gemensam middag 
på en trevlig restaurang.   
Middag ingår. 

 
 
 
Dag 2, onsdag 4 oktober: 
Heldagsutflykt till Florens 
Efter frukost tar vi tåget till Toscanas huvudstad Florens (restid ca 40-50 min). Florens var en 
av de rikaste städerna i Europa under medeltiden och är idag upptagen på Unescos lista över 
världsarv. Vi upplever Florens på bästa sätt genom att promenera i de smala gränderna och 
charmiga torgen. Vi ser de mest kända sevärdheterna som Katedralen, Ponte Vecchio och det 
vackra torget Piazza della Signoria. Här ligger adelspalatset Palazzo Vecchio där familjen 
Medici bodde i slutet av 1200-talet. På den berömda platsen framför Palazzo Vecchio står idag en 
kopia av Michelangelos David – ett mästerverk inom renässansskulptur.  
Vidare ska vi förstås besöka den imponerande katedralen Santa Maria del Fiore som började 
byggas i slutet på 1200-talet och är en av de viktigaste kyrkorna i världen efter Peterskyrkan i Rom 
och Saint Paul i London.  
Vi känner historiens vingslag när vi strosar runt bland monument och minnesmärken och kan 
föreställa oss hur det var under renässansen då gatorna trafikerades av ekipage med häst och 
vagn, eleganta damer och herrar som flanerade, kanske på väg till någon bjudning i ett 
adelspalats. 
Sevärdheterna är många och man hinner inte se alla utan vi väljer ut de bästa. Avstånden mellan 
sevärdheterna är sällan längre än tjugo minuters gång.  
Gemensam lunch i Florens och på eftermiddagen besöker vi ett av världens mest berömda 
museer, Galleria degli Uffizi. ”Uffizierna” är världens största konstmuseum och en självklar 
sevärdhet i Florens. Här ser vi bland annat den berömda Venus födelse av Sandro Botticelli och 
målningar av Leonardo da Vinci. 
Lite tid på egen hand innan vi tar tåget tillbaka till Pistoia. Kvällen på egen hand eller tillsammans 
med nyvunna vänner. Reseledaren tipsar om mysiga restauranger. 
Frukost och lunch ingår. 



 
 
Dag 3, torsdag 5 oktober: 
Siena & San Gimignano 
Idag har vi en strålande dag framför oss med besök i två av de mest kända orterna i Toscana. Vi 
åker först till Siena som är en av landets mest sevärda städer omgiven av en lång stadsmur, 
vars centrum är upptagen på Unescos världsarvslista. Det elipsformade torget Piazza Il Campo 
är kantat av adelspalats där det bodde mäktiga familjer som såg till att landets första bank 
grundades här på 1400-talet; Monte dei Paschi di Siena. Förutom att vara Italiens äldsta 
existerande bank, lär den också vara världens äldsta bank. Banken bidrog till stadens välfärd som 
fortsatt genom åren. Vi sätter oss en stund på ett kafé och njuter av en kopp kaffe medan vi 
studerar det italienska vardagslivet. 
I Siena besöker vi Domkyrkan med det vackra golvet i marmor som bara är avtäckt vissa 
perioder om året. Vi ser också det tillhörande biblioteket Liberia Piccolomini som är rikligt 
dekorerad i guld och starka färgmålningar.  
Lunch tillsammans innan vi fortsätter till San Gimignano som är en liten och mycket pittoresk 
stad. Under medeltiden och renässansen var San Gimignano en rastplats för katolska pilgrimer 
som var på väg mot Rom och Vatikanen då staden ligger intill den medeltida vägen Via 
Francigena. San Gimignano är känd för sin medeltida arkitektur och unik för att stadens torn står 
kvar trots krig och katastrofer. Här finns 14 torn som sedan 1990 är med på Unescos lista över 
världsarv. San Gimignano är också känt för det vita vinet Vernaccia di San Gimignano som 
framställs i området. Under vår promenad ska vi stanna och njuta av ett glas av det berömda 
vinet. 
Lite tid att strosa runt i charmiga San Gimignano och kanske besöka någon av de många butikerna 
som kantar huvudgatan. I Italien tillverkas kanske världens bästa glass, så passa på att njuta av 
den goda italienska glassen. Åter till Pistoia och kvällen på egen hand att äta middag och insupa 
den härliga italienska atmosfären. Reseledaren tipsar om trevliga restauranger. 
Frukost, fika och lunch ingår. 

 
 
Dag 4, fredag 6 oktober: 
Lucca med trädgården Villa Reale di Marlia och vingårdslunch 
Frukost och därefter ut på ännu en spännande utflykt. Med buss beger vi oss till Lucca där vi ska 
besöka den store kompositören Giacomo Puccini’s födelsehus. Han föddes 1858 och 
tillbringade hela sin uppväxt i Lucca. Puccini blev korgosse och organist i Luccas katedral men 



föredrog opera framför gudstjänster, så efter examen från musikskolan fortsatte han sina studier i 
Milano och skrev sedan några av operavärldens mest kända stycken som Tosca, La Bohème och 
Madame Butterfly för att nämna några. Puccinis arv är än idag väldigt levande i Lucca, med ett 
flertal restauranger och kaféer som uppkallats efter honom eller hans verk.  
Vi går på en guidad promenad i Lucca och ser den romerska amfiteatern av vilken endast 
formen är bevarad i de lägenheter som är byggda på teaterns läktare och det ovala torget som en 
gång var den romerska arenan. Luccas historiska centrum omgärdas av en medeltida stadsmur 
som är helt intakt och en populär rekreationsplats för stadens invånare och besökare. Det är ingen 
tillfällighet att Lucca också kallas för “staden med 100 kyrkor”, och vi kommer att se några av dem 
under vår promenad. Vidare med buss till en vingård strax utanför Lucca. Här ska vi njuta av 
en rustik lunch kombinerad med gårdens viner.  
Eftermiddagen går i skönhetens tecken då vi besöker den vackra trädgården som tillhör Villa 
Reale Marlia i byn Capannori strax utanför Lucca. Villan har en lång historia och den första 
byggnaden uppfördes redan under 1000-talet men är i sitt nuvarande skick sedan slutet av 1600-
talet. I början av 1900-talet köptes den av greveparet Pecci-Blunt som anlitade en av de mest 
kända trädgårdsarkitekterna på den tiden; fransmannen Jacques Greber, som gav den vackra 
trädgården ett lite mer modernt ansikte. Vi ägnar ett par timmar åt den storslagna trädgården med 
olika stilar, statyer, fontäner och bäckar. 
Åter till Pistoia och kvällen på egen hand att äta middag med nyvunna vänner. 
Frukost och lunch ingår.  

 
 
Dag 5, lördag 7 oktober: 
Pistoia - Pisa - Stockholm 
Frukost och därefter dags att lämna Pistoia för att bege oss till Pisa. På vägen stannar vi på en 
lantgård för att avnjuta en god lunch tillsammans. 
 

Väl framme i Pisa kliver vi på ett minitåg som tar oss till Piazza dei Miracoli. Här berättar en 
engelsktalande guide för oss om Mirakeltorget som årligen lockar mängder av besökare från 
världens alla hörn. Torget och dess historiska byggnader finns sedan 1987 med på Unescos lista 
över världsarv. Vi besöker Domkyrkan som byggdes i mitten av 1000-talet och har en vacker 
marmorpredikstol. Hundra år senare byggdes Kampanilen (lutande 
tornet) som skulle komplettera Domkyrkan. Det magnifika 55 meter 
höga cylindriska klocktornet har inte mindre än sju klockor och är 
byggt av 14.200 ton vit marmor från Carrara. Tornet lutar hela 5,4 
grader från centrumlinjen och fortsätter att tippa mer, till största del 
beroende på den leriga marken. Vi beundrar det märkliga lutande 
tornet utifrån och besöker sedan Dopkapellet som är tillägnat 
Johannes Döparen. Kapellet är den tredje byggnaden i det som ingår i 
den tredelade kyrkan. Vid sidan om dopkapellet ligger kyrkogården 
Campo Santo. 
Resten av eftermiddagen på egen hand att shoppa och strosa i Pisas 
mysiga gränder. Därefter samlas vi igen för att åka till flygplatsen och 
vårt flyg hem med Norwegian som avgår från Pisa kl 20.20 med 
ankomst till Stockholm kl 23.05.  
Frukost och lunch ingår. 



Hotellet 
Hotel Patria Pistoia 4*  www.patriahotel.com 
Via F. Crispi, 8/12, 51100 – Pistoia, Tel: +39 0573 358800 
 

  

 
Pris per person: 

• Del i dubbelrum     SEK 20.995 
 

Du som inte har resesällskap kan dela med annan person av samma kön som reser ensam. Ange detta vid inbokning av 
resan. Fördelningen sker av Relasian. Om rumssällskap ej finns, tillkommer enkelrumstillägget.   
 

I priset ingår: 
• Klimatkompenserade flygresor i ekonomiklass med Norwegian Stockholm – Pisa t&r. För 

andra avreseorter vänligen kontakta Relasian. 
• 4 övernattningar i delat dubbelrum på Hotel Patria 4* inkl frukostbuffé  
• 4 luncher*, 1 fika och 1 middag inkl vin & vatten *varav en lunch med vinprovning 
• Alla i programmet nämnda utflykter, besök och entréer     
• Svensk reseledare i Italien 
• Engelsktalande lokalguide i Pisa 
• Amelia Adamo som medföljer 

 

I priset ingår ej: 
• Enkelrumstillägg 4 nätter    SEK 2.595 

• Utflykter, entréer, måltider och dryck utöver de som är nämnda i programmet 

• Reseförsäkring, avbeställningsskydd och dricks 
  
Resevillkor och övrig information 
Programmet är räknat på minimum 25 deltagare med dagens valutakurser (19/12-22).  
Vi reserverar oss för valutakurs- och programförändringar. Bokningen är bekräftad när 
anmälningsavgiften om SEK 3.500 per person är oss tillhanda senast 10 dagar från 
bokningstillfälle.  
Vid avbokning efter detta datum och fram till 45 dagar innan avresa gäller SEK 3.500 i 
avbokningskostnad. Slutbetalning ska vara oss tillhanda 45 dagar innan avresedatum. All betalning 
sker mot faktura. Vid avbokning mindre än 45 dagar före avresa gäller 100% avbokningskostnad, 
dvs full betalning av slutsumman måste erläggas.  
 

Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 
 

Det är viktigt att se över sitt försäkringsskydd för att skydda sig mot höga avbokningskostnader 
vid sjukdom eller olycksfall (med läkarintyg). Se till att du har ett avbeställningsskydd som täcker 
före avresa samt en heltäckande reseförsäkring under själva resan.  
Titta noga igenom försäkringsvillkoren och kontrollera om försäkringen täcker sjukvårdskostnader 
om du insjuknar i covid-19 på samma sätt som den gäller för andra sjukdomar. Komplettera 
eventuellt med det du behöver via önskat försäkringsbolag. Vi kan rekommendera Gouda 
Reseförsäkringar som du når på 08-615 28 00 eller www.gouda-rf.se 
 
Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon 0720-44 15 53 
Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm 
Internet: www.relasian.com E-post: elisabeth@relasian.com   

http://www.gouda-rf.se/
http://www.relasian.com/
http://www.relasian.com/
mailto:elisabeth@relasian.com

