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TOSCANA OG ROMA Tur 49  

RUNDREISE ITALIA med Roma, Sorrento, Firenze og Venezia Tur 50  

Rundreisene i Italia har vært populære i 
mange år. Turen foregår med fly il Roma 
og tilbake fra Venezia. Vi benytter egen 
buss på rundturen og vi besøker mange av 
Italias kjente byer og berømte severdig-
heter. Vi starter med et opphold i Roma 
hvor en lokal guide vil vise oss hoved-
severdighetene som den imponerende 
Peterskirken, Forum Romanum, Colos-
seum, Trevifontenen og Spansketrappen 
ved byens forretningssentrum. Vi besøker 
også bydelen ved Pantheon og Piazza 
Navona med hyggelige uterestauranter 
på torvet.

Vi fortsetter sørover. Like sør for Napo-
li ligger Pompei nedenfor vulkanfjellet 
Vesuv. En lokal guide viser oss rundt i 

utgravningene. Sorrento ligger på en ber-
glendt halvøy ut mot Middelhavet. Vi tar 
båt ut til den kjente øya Capri i Napoli-
bukten.

Turen går så nordover til Firenze. Her vil 
også lokalguide vise oss rundt i sentrum 
av byen hvor den flotte kirken Duomo 
ligger. Vi får også tid til et besøk i Pisa 
for å se på det skjeve tårn før turen går 
til Venezia. Vi tar båt på Canal Grande 
inn til Markusplassen med Kampanilen, 
Dogepalasset, Markuskirken. Vi får også 
se byens mange gondoler og Rialtobroen. 
De mange flotte bygningene og palassene 
viser at byen var en svært rik handelsby 
i middelalderen og byen hadde mange 
bykolonier langs Adriaterhavet.

Avreisedato: 2.10
Prisen inkluderer:
• 9 hotellovernattinger
• 9 frokost
• 2 lunsj
• 9 middag
• Fly Værnes - Roma og Venezia - Værnes
• Lokal guide i Roma, Firenze og Pompei
• Lokal guide og båttur til Capri
• Båt Venezia

10 DAGER kr 16.960,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.980,-

Avreisedato: 24.9
Prisen inkluderer:
• Fly Værnes - Milano
• Fly Roma - Værnes
• 8 hotellovernattinger
• 8 frokost
• 6 middag
• Vinsmakinger
• Lokal guide i Firenze, Siena og Roma

9 DAGER kr 14.790,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 2..620,-

Piazza Navona, Roma

Sorrento

Ponte Vecchio, Firenze

Venezia

Toscana er en region i det sentrale Italia 
og er kjent for sitt landskap, tradisjoner, 
historie, kunst og kulturarv. Den italien-
ske renessansen hadde sitt opphav her, 
først og fremst grunnet Firenze.

Vi tar fly til Milano og kjører til Viareg-
gio, en ferieby ved Middelhavet. Herfra 
blir det utflukt til Pisa med sitt berømte 
skjeve tårn, og til middelalderbyen Lucca. 
Vi besøker Firenze og en lokal guide vil 
vise oss rundt. Den store kirken Duomo 
er imponerende og broen Ponte Vecchio 
over Arnoelven er kjent symbol for byen. 
Vi fortsetter gjennom bølgende og frodig 
vinlandskap og den kjente røde Chian-

tivinen kommer herfra. Vi 
besøker byen San Gimigna-
no som er kjent for sine høye 
tårn, og middelalderbyen Siena 
hvor vi overnatter.

Vi fortsetter sørover til Roma hvor vi 
skal bo på sentralt hotell i 3 netter. En 
lokalguide vil vise oss rundt og vi får se 
den imponerende Peterskirken, Colos-
seum, Forum Romanum, Trevifontenen 
og Spansketrappen. En kveld besøkes 
den gamle bydel med Pantheon og Piazza 
Navona, den gamle travbanen fra romer-
tiden. Det blir fly tilbake fra Roma via 
Oslo til Værnes.


