Dolce far niente met kunststeden voor het ganse gezin

Toscaanse kust
Een heerlijk ontspannende kampeervakantie voor het
hele gezin aan de Etruskische Riviera ten zuiden van
Livorno. We zorgen voor de perfecte mix van een strandvakantie, afgewisseld met busexcursies naar toeristische
toppers zoals Siena, San Gimignano, Firenze, Pisa en
Lucca. Buitenbeentje is onze boot- en busexcursie
naar het eiland Elba, onder meer bekend voor zijn villa
Napoleon, maar ook voor zijn vissersdorpjes, haventjes en verdoken strandjes. We bezoeken ook Volterra,
fietsen tussendoor naar de lokale markt en maken de
mooiste foto’s van het Toscaanse landschap. Voor wie
nog meer wil ontdekken is er nog de stad Livorno en de
Etruskische graven in Populonia. Reken daarbij op de
zomerse temperaturen en de heerlijke Toscaanse keuken
en wijnen en je vakantie kan simpelweg niet meer stuk!

PROGRAMMA

9 - 21 JULI 2017

Dag 1 Samenkomst op de camping
ten zuiden van Livorno.
Dag 2 Vrije dag aan zee en verkennen
van de omgeving. ‘s Avonds kennismaking en welkomstdrink.
Dag 3 Busexcursie naar Siena
met geleid bezoek aan de Dom,
de Piazza del Campo, Palazzo
Pubblico ... Na de middag verder naar
San Gimignano, stad met de vele
hoge torens, voor een geleid bezoek
aan het historisch centrum met o.a.
de Piazza del Duomo, Palazzo del
Podesta, Piazza della Cisterna, enz.
Dag 4 Vrije dag aan zee. De fietsliefhebbers kunnen een tochtje maken
naar Marina di Bibbona, met mogelijkheid tot individueel bezoek aan de
markt of het Archeologisch Museum
met Etruskische overblijfselen.
Dag 5 Busexcursie naar Firenze.
We starten met een uitzicht over
de stad en de Arno-rivier vanaf de
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Piazzale Michelangelo en bezoeken
o.l.v. een gids de historische kern
met de Dom, het Baptisterium,
de Piazza della Signoria, het Palazzo
Vecchio, de Santa Croce basiliek,
Ponte Vecchio, ...
Dag 6 Vrije dag aan zee. Voor de
liefhebbers is er in de voormiddag
een initiatie over hoe je best de
mooie Toscaanse landschappen
kan fotograferen. Kleine weetjes geven direct prachtige
resultaten. ’s Avonds een typisch
Toscaans etentje.
Dag 7 Busexcursie naar het ommuurde Lucca voor een geleid
bezoek aan het Piazza dell’
Anfiteatro, Piazzo Napoleone, de
Dom, de San Frediano kerk, ... Na de
middag is Pisa aan de beurt. Onder
leiding van een stadsgids bezoeken
we de kathedraal, Camposanto en
het Baptisterium en natuurlijk kun-

Voor onze familievakantie kozen we voor een camping nabij het strand,
uitgerust met zwembad, glijbanen en kinderbad. Er is ook animatie
voorzien, zodat kinderen zich op vrije dagen zeker niet zullen vervelen!

nen we niet naast de ‘scheve toren’
kijken!
Dag 8: Vrije dag aan zee. ’s Avonds
houden we een wijnproeverij
met Toscaanse en andere
Italiaanse wijnen.
Dag 9: Geleide boot- en busexcursie
naar het eiland Elba. Vanuit Piombino
met de ferryboot naar Portoferraio.
Na het geleid bezoek aan de Villa
Napoleon gaat onze rondrit op het
eiland van start langs de noordkust
naar Marciana Marina en verder naar
Marina di Campo. Geniet van de
mooie natuur, het helderblauwe water en de verdoken strandjes.
Dag 10 Vrije dag aan zee. Suggestie:
bezoek met eigen wagen aan Livorno.
Dag 11 Dagexcursie met eigen wagen door de prachtige natuur naar
Volterra. Breng zeker een bezoek
aan het natuurfenomeen ‘le Balze’.
’s Namiddags geleid bezoek aan
het historisch centrum met o.a. het
Romeins amfitheater en het Etruskisch
museum. Aansluitend gaan we
een kijkje nemen in het atelier van
een albastbewerker.
Dag 12 Vrije dag aan zee. Suggestie:
een ritje langs de ‘Riviera degli
Etruschi’ met bezoek aan het charmante stadje Populonia en de
Etruskische graven.
’s Avonds afscheidsetentje.
Dag 13 Einde en
individuele terugreis.▪

DEELNAMEPRIJS

per persoon (basis: 2 pers./eenheid): 
€ 1.022
per bijkomende persoon (vanaf 3de pers.):  € 783
kinderen: 4 t/m 11 j. 
€ 615
		 - 4 j.
€ 125
alleenreizende: 
€ 1.260
(honden niet toegelaten)

IN DE PRIJS INBEGREPEN

Kampgelden inclusief elektriciteit, warme douches,
gebruik zwembad en toeristenbelasting • 4 geleide
busexcursies (Siena & San Gimignano, Firenze, Lucca
& Pisa, het eiland Elba (incl. ferry), inclusief parkinggelden voor bussen en stadstaksen • bezoek o.l.v.
stadsgidsen in Siena, San Gimignano, Firenze, Lucca,
Pisa, Volterra en Portoferraio • toegangsgelden voor
bezoeken volgens programma in Siena
(Dom), San Gimignano (Collegiata), Firenze (Santa
Croce, Santa Maria Novella kerk), Lucca (San
Frediano kerk en Dom), Pisa (kathedraal,
Baptisterium en Camposanto), Portoferraio
(Villa Napoleon), Volterra (Romeins amfitheater en
Etruskisch Museum) • headsets tijdens de bezoeken
in Siena, San Gimignano, Firenze, Lucca en Pisa •
initiatie landschapsfotografie • bezoek albastbewerker Volterra • wijnproeven • welkomstdrink en extra
drink • 2 etentjes • reisbrochure.

OPMERKING

Auto’s dienen op een aparte parkeerplaats binnen
het domein van de camping geplaatst te worden.

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Felix Timmermans

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
15 april 2017

RESERVEREN via het inschrijvingsformulier op
p. 37 of www.vkt.be/reizen

