TOSCANA PÅ TVÆRS FRA PISA

ITALIEN - CYKELFERIE PÅ EGEN HÅND
Med fly fra Kastrup til Pisa. Herfra starter en vidunderlig cykelferie til Lucca og
Montecatini.

Toscana på tværs mellem Pisa og Firenze
En smuk tur mellem Pisa og Firenze fuld af toskanske stemninger og dufte. Med start fra det skæve tårn i
Pisa cykler du gennem Leonardo da Vinci, Puccini, Pinocchio og adskillige andre kunstnere og komponisters
smukke landskaber. Man kommer til den charmerende by Lucca, som ligger i bunden af Garfagnanadalen og
er én af Toscanas smukkeste. Videre går det mellem vinklædte skråninger og olivenlunde til Pistoia og
Firenze.

Indkvartering
Du bor på gode 2-3* hoteller og agriturismo, ind imellem benyttes et hyggeligt 2* hotel i Lucca. Muligt at
opgradere til 3-4* hoteller. Alle værelser har eget bad og toilet og de fleste har air-condition. Turen er inkl.
morgenmad.

Sværhedsgrad (2-3)
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En forholdsvis nem tur, sværhedsgrad 2-3, dog med lettere og middelsvære bakker. Rimelig kondition og
lav gearing anbefales. For det meste cykler man på asfalterede småveje, enkelte etaper er dog på grusvej.
På togene mellem de større byer kan du medbringe cykel, hvis du skulle få brug for en enkelt cykelfri dag
undervejs. Hele ruten er skiltet og du cykler desuden efter en meget detaljeret rutebeskrivelse på engelsk
samt vejledende kort. Du får tilsendt hotelliste og info-brev på dansk. Detaljeret rutebeskrivelse på engelsk
og kort ligger klar på første hotel

Kort

* Vi gør opmærksom på at kortet er vejledende og derfor ikke indeholder præcise angivelser

Dagsprogram
1. dag. Ankomst.
Fly fra Danmark og ankomst til Pisa, der er berømt i hele verden for sit skæve tårn på Miraklernes Plads.
Sjovt ser det ud og man undres over, at det ikke vælter. Pisa er en hyggelig universitetsby med masser af
hyggelige caféer, pladser og gågader. De gamle huse i smukke pastelfarver der ligger ned til floden er et
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betagende skue.
Indkvartering f.eks. på det 4* AC Hotel Pisa 3 km fra Pisa historiske centrum.
2. dag. Til Lucca. 30/45 km.
Dagens etape starter fra ”det skæve tårn”. Den korte tur går langs floden Serchio til Lucca. Man cykler i den
smukke Garfagnanadal omkranset af bjergkæderne Appeninerne og Alpi Apuane. En dejlig cykeldag langs
vinklædte skråninger og olivenlunde. Lucca er en fantastisk by med hyggelige pladser, prægtige kirker og
paladser, få biler og mange cyklister. Hele byen er omkranset af en 4 km lang ringmur, som nu fungerer som
rekreativt område, hvor folk løber, går og cykler. Fra bymuren er der en fantastisk udsigt ind over Luccas
smalle krogede gader, gamle velholdte huse og blomstersmykkede altaner. En af Luccas store attraktioner,
er det gamle romerske amfiteater, hvor der tidligere afholdtes gladiatorkampe. Nu er her bygget lejligheder
i forskellige højder og gammel stil, hvor der tidligere var siddepladser, hvilket giver en meget spektakulær
plads med vasketøj og blomster.
Komponisten Puccini er født i Lucca, så her afholdes jævnligt både klassiske og rytmiske koncerter.
Har man mod og cykelben til det kan man vælge en længere og temmelig kuperet tur omkring bjerget
Monte Pisani. Den kræver god kondition da man cykler 12 km opad med en stigningsprocent på 7,8.
Indkvartering f.eks. på Hotel San Marco eller Hotel Bernardino i Lucca.
3. dag. Til Montecatini. 45 km.
Lucca forlades og man cykler nu gennem det smukke landskab med vinklædte skråninger og olivenlunde til
den lille landsby Collodi. Her voksede forfatteren til historien om Pinocchio op, så har man tid og lyst kan
man evt. besøge Pinocchio’s Park og det smukke palæ Villa Garzoni. Man fortsætter til Pescia med de
mange kirker, palæer, renæsance villaer og ikke mindst blomstermarkedet.
Videre ad hyggelige småveje til Montecatini, én af europas fineste kurbyer med hyggelige gader og caféer.
Indkvartering f.eks. på Hotel Grand Croce du Malta i Montecatini.
4. dag. Overliggerdag i Montecatini. 60 km.
Idag kan man igen vælge mellem 2 options; En smuk cykeltur gennem olivenlunde og vinmarker forbi
smukke palæer. Man kommer gennem Vinci, Leonardo da Vincis fødeby, hvor et besøg på museet med
nogle af hans mange opfindelser kan anbefales.
Alternativt kan man nyde Montecatinis hyggelige gader med de mange huse i jungendstil, caféerne, de
mange parker og haver eller man kan tage kabelbanen op til den gamle bydel, Montecatini Alto, smukt
beliggende på en bakketop og med en fantastisk udsigt over de toskanske bakker.
5. dag.Til Firenze. 65 km eller 20 km med tog (20 min. ca 6 euro, ej inkl.) og 50 km på cykel.
I dag kan du vælge at cykle hele vejen fra Montecattini til Firenze eller at afkorte etapen ved at tage toget
til Pistoia. I Pistoia burde man måske tage sig tid til en kop kaffe på den mest tankevækkende plads i Italien,
Piazza del Duomo. Inden man cykler videre gennem det toscanske lavland til renæsancens vugge Firenze,
blandt nogle betegnet som én af verdens smukkeste byer. Giv dig god tid til at nyde denne berømte by. Gå
langs Arnofloden til den gamle bro Ponte Vecchio med guldsmedeboderne hængende ud over floden. Find
en cafe på pladsen foran den imponerende domkirke Santa Maria del Fiore. Lad dig fare vild i de gamle
snørklede gader. Tag de mange trapper op til Piazzale Michelangelo og nyd udsigten over det gamle
Firenze.
Indkvartering f.eks. på Hotel Boscolo Astoria eller Grand Hotel Mediterraneo i Firenze.
6. dag. Overliggerdag i Firenze.
Der er så meget at se på i denne fantastiske by, så hold en cykelfri dag og gå på oplevelse.
7. dag. Firenze-Empoli-Pisa. 40 km med tog + 65 km.
En kort togtur til Empoli (30 min. ca 8 euro - ej inkluderet). Herfra cykler man langs floden Arno til Pisa.
Alternativt cykler man til Empoli og tager toget herfra til Pisa (30 min. ca 9 euro - ej. inkluderet).
8. dag. Hjemrejse.
Hjemrejse med fly fra Pisa til Danmark.
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Cykler og cykeludstyr
Turen er inkl. leje af cykel med 27 gear og håndbremsere. Også muligt mod tillæg at leje en el-cykel.
Cyklerne er udstyret med gelsaddel og bagagebærer, bagtaske, cykelcomputer, styrtaske eller kortholder.
Mindst en cykel pr værelse vil endvidere være udstyret med lås, pumpe samt reparationssæt.

Bestil

Praktiske Informationer
Startdage:
Hver lørdag fra den 15.6.19 til den 28.9.19
Inkluderet i pris/person
Ophold i db. værelse med 1/4 pension på 2-3* hotel, 8 dage - 7 nætter
Fly fra/til København
Cykelleje
Bagage transport
Kort og informationsmateriale
Velkomstmøde på engelsk
Hotline service
Ikke inkluderet i prisen
Taxa fra Pisa lufthavn til hotellet
Taxa fra hotellet i Pisa til lufthavnen
Eventuelle lokale turistskatter på hotellerne
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