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Florens är en av världens vackraste och mest fascinerande städer. Troligen är den också den 
mest “kultur-späckade”. Ty här trängdes några av världens största konstnärer, arkitekter, 
tänkare och litterära giganter under Medeltiden och Renässansen: Dante, Michelangelo, 
Leonardo, Giotto, Botticelli, Brunelleschi är bara några av alla de som verkat här. 
Det var, för övrigt, just i denna stad som Renässansens grunder lades. 
I många andra städer får man leta reda på konsten och den storslagna arkitekturen. Här 
letar de reda på Dig. Följer efter dig ut på piazzorna och in i de minsta gränderna. 
 
Många har funderat på hur det kom sig att just i Florens samlades så många av konstens 
allra största. Kanske berodde detta på det perfekta klimat som bank-familjen Medici lyckades 
skapa under sina 300 år som stadsstaten Florens härskare. Denna familj intresserade sig för 
konst, kultur, arkitektur och filosofi så till den grad att den största delen av de pengar 
Medici-banken tjänade “slösades bort” på vackra palats, kyrkor, kloster, målad och 
skulpterad konst samt en platonsk akademi där tankar “bytte huvuden”.  
 
Då Julius Ceasar, år 59 f Kr, grundade staden fick hon namnet “De Blomstrande” och 
uppenbarligen fungerade alltså denna välgångsönskan precis så som man hade hoppats. 
Florens ligger också väldigt vackert, i Arno-dalen, precis vid norra gränsen till ett av världens 
bästa och mest kända vindistrikt: Chianti. 
Mat och vin har också en stor plats i florentinarnas hjärta: underbara uteserveringar, mysiga 
vinbarer och fantastiska restauranter, på vilka man lever efter organisationen Slow Food's 
principer: det måste få ta tid, både att producera, laga och att äta mat. För att nu inte tala 
om hur lång tid det måste få ta att sitta och meditera över ett glas gott vin. 
 

 
 
TISDAG 3 OKTOBER 
 
Tidig kväll samlas vi på Skavstas flygplats, för att åka därifrån med Ryanairs direktflyg till 
Pisa (Flyg 20,00-22.50)   
 
Så snart vi landat och hämtat vårt bagage och stiger vi upp på vår privata buss för en dryg 
timmes färd in till Florens centrum och vårt trevliga hotell som ligger centralt beläget vid den 
vackra Piazza Santissima Annunziata. 
Här checkar vi in och går sedan och lägger oss, om nu inte nyfikenheten på staden är för stor. 
I så fall får det bli en liten kvällspromenad. 

Övernattning på www.leduefontane.it 



ONSDAG 4 OKTOBER 
 
Vi vaknar, äter frukost och går sedan ut på stan. Här finns nämligen ingen tid att förlora då 
staden, vid våra fötter, är packad med sevärdheter. 
Vi börjar med piazzan där vi bor och dess kyrka, med den sanna avbilden (!) av Jungfru Maria 
och dess vackra renässans-arkader på, Brunneleschis ”Hittebarnshus”. Fortsätter sedan ner 
mot Baptisteriet med Ghibertis världsberömda bronsport, Paradisporten 
Naturligtvis tittar vi också på det intilliggande klocktornet, Giottos kampanil och, framförallt, 
på den kända Domkyrkan, Santa Maria del Fiore, med Brunelleschis storslagna kupol. 
En liten kaffe- eller glass-paus innan vi fortsätter, genom några av stadens äldsta kvarter, till 
”Dantes Hus”, San Martino-oratoriet med dess underbara, sedelärande 1400-tals fresker och 
vidare ner till Piazza Signoria, Palazzo Vecchio och Uffizie-galleriet. Vi avslutar dagens 
guidade vandring mitt uppe på, den Gamla Bron, Ponte Vecchio. 
Lunch på egen hand och eftermiddagen fri att göra det man helst vill. 
Om intresse finnes kan man denna eftermiddag följa med till ett av världens mest kända 
konstmuseer: Uffizie-galleriet. Det blir en djupdykning i något av det bästa mänsklig hand 
har åstadkommit då det gäller målad konst. Här finns verk av Leonardo, Michelangelo, 
Botticelli, Giotto, Cimabue, Rafael, Tizian, Caravaggio och många fler. 
Vi träffas igen på kvällen för att äta en gemensam middag. 
 

Övernattning på www.leduefontane.it 
 

 
 
TORSDAG 5 OKTOBER 
 
Efter frukost går de som vill till det fina, lilla unika och närliggande, museet San Marco-
klostret. 
Här har Fra’ Angelico (Broder Änglalik – eftersom ingen målade änglar som han) målat 
fresker i de olika munkcellerna. En suggestiv, och mycket tilltalande plats. 



Med packade väskor i bussen, lämnar vi sedan Florens för denna gång. 
Reser rakt söderut, genom det vackra Chiantidistriktet, känt för sin produktion av 
Chiantiviner och fortsätter till Medeltidens Pompeji, Siena. 
Varför staden kallas så är inte svårt att förstå då man väl är där: Här har inte mycket skett 
under de senaste 700 åren. 
Fri tid för lunch och lite spatserande i denna ljuvliga stad innan de som vill följer med in i 
stadshuset, Palazzo del Popolo, för att beskåda Ambrogio Lorenzettis storslagna 1300-tals 
fresker vilka, med all önskvärd tydlighet, vittnar om på vilket sätt det goda respektive det 
dåliga styret påverkade stad och landsbygd. 
 

 
 
Senare på eftermiddagen lämnar vi Siena för att fortsätta ytterligare söderut till ett landskap 
som helt skiftar karaktär till ett mer långsträckt och böljande dito och med långa rader av 
cypresser längs vägarna och uppe på kullarnas krön. Kort sagt: precis den typ landskap som 
så många förknippar med namnet Toscana. 
Framåt kvällningen når vl områdets vackraste dal: Orcia-dalen, så vacker att den har fått 
plats på UNESCO’s lista över världsarv som måste bevaras till eftervärlden. 
Nästan som på en terrass över dalen ligger vårt hotell: Residence Casanova. Så det är bara 
att försöka föreställa sig utsikten. Betagande. 
Här checkar vi in, sträcker lite på benen och går sedan upp, genom Porta dei Cappuccini i 
stadsmuren, in till själva staden. San Quirico d’Orcia är en underbar liten stad, med en 
historia i varje sten. Därför går vi en kortare upptäckarsväng, innan det blir dags att äta 
middag på Taverna del Barbarossa. 

 
Övernattning på www.residencecasanova.it 

 
FREDAG 6 OKTOBER 
 
Denna dag ägnar vi åt två små städer som sinsemellan är helt olika varandra: Montepulciano 
och Pienza. 
Pienza är den perfekta renässansstaden. Åtminstone var det så påven Pius II tänkte då han 
lät riva ner sin födelsestad Corsignano för att istället bygga upp en stad, helt i linje med 
renässansidealet om hur en sådan skulle se ut för att man skulle må bra av att bo i den. 



Denna stad fick naturligtvis sitt namn efter honom själv. 
Pienza ligger visserligen uppe på en höjd, men innanför muren är den helt platt. 
 

  
 
Montepulciano, i sin tur, ligger högst uppe på ett toppigt berg och är därmed en mycket 
backig liten stad: Här besöker vi bl a den suggestiva vinkällaren Cantina Redi. Deras vin kan 
man leva utan, men själva källaren är bland det bästa man kan se! 
Vi passar också på besöka en mycket duktig kvinnlig vinproducent: Catarina Dei, som gör ett 
fantastiskt bra Vino Nobile di Montepulciano. Naturligtvis provar vi hennes viner ihop med en 
liten rustik plock-lunch. 
En stunds relax på rummet, innan det blir dags att åka till ”världens vackraste” kyrka, 
Sant’Antimo. Vill vi, så kan vi se till att komma alldeles lagom till munkarnas gregorianska 
vespersång (en speciell och mycket suggestiv upplevelse). 
Styrkta i själ och ande kommer nu också kroppen att vilja ha sitt. Därför fortsätter vi till 
vingården Fattoria de’ Barbi. Här kikar vi ner i källaren och får lära oss hur man gör ett av 
världens mest välrenommerade viner: Brunello di Montalcino, innan vi äter en god middag, 
på Taverna de’ Barbi. En middag som naturligtvis ackompanjeras av gårdens egna viner. 
Mätta, trötta och nöjda åker vi sedan till hotellet för välbehövlig vila. 

 
Övernattning på www.residencecasanova.it 

 
LÖRDAG 7 OKTOBER 
 
Med packade väskor stiger vi, i god tid, upp på bussen, som denna morgon tar oss till Pisa. 
 
Denna stad som blev världsberömd på grund av ett misslyckat byggnadsverk. 
Vi går till Piazza dei Miracoli och beskådar katedralen, dopkyrkan och det misslyckade tornet 
som onekligen lutar betänkligt. Hinner kanske med en kaffe och en lunchsmörgås innan vi 
åker ut till flygplatsen, från vilket vårt plan lyfter klockan 14.25. Nästar tre timmar senare 
landar vi på Skavsta 



 
 
 
 
Priset för hela landarrangemanget är: 
7 890 / person i dubbelrum 
8 790 / person i enkelrum 
 
Detta ingår: 
- 2 övernattningar i dubbelrum på Hotel Le Due Fontane*** - www.leduefontane.it 
- 2 övernattningar i dubbelrum på Residence Casanova*** - www.residencecasanova.it 
- Halvpension i form av frukost och middag, inkl. vatten och enklare vin 
- Plocklunch med vinprovning i Montepulciano 
- Brakmiddag, med vinprovning i Montalcino 
- Transporter enligt program (exkl. flygresan) 
- Reseledning och guidningar av auktoriserad Florens-guide (svenska Li Axare) under hela 
resan 
- Moms 
 
Detta ingår inte: 
Flygresan (som man får boka på egen hand) 
Lunch i Florens och Siena 
Inträden vid eventuella museibesök 
 
 
 
Väl mött! 
 
Li Axare  
 

 
li@urbietorbi.se 0708 400420 


