
TOSCANA 
_____________________________________ 

29 september - 6 oktober  

Med Florens, Siena, Lucca & Pisa 

Vi bor i den gamla kurorten Montecatini Terme, varifrån vi upptäcker Toscanas böljande landskap med kullar 
prydda av vinodlingar, olivträd, cypresser och små byar. 

 

Pris per person: 12 995 SEK 

Enkelrumstilägg: 1050 SEK 

Ingår i resans pris: Flygresa Luleå-Arlanda-Pisa t/r, Busstransfer flygplats hotell t/r, 7 nätter del i dubbelrum på Grand Hotel 
Nizza et Suisse  inkl. frukost  samt 6 middagar, Buss för heldagstur Pisa-Lucca inkl. stopp på Fattoria inkl. vinprovning  & 
middag, Tågbiljetter Montecatini- Florens t/r, Buss för heldagstur till Siena – San Gimignano Vinprovning inkl. tilltugg, 
Lokalguide i Siena inkl. whispers, Lokalguide i Florens inkl. whispers, citytax, Reseledare från Via Luleå.  



Dag 1. Luleå - Montecatini Terme  29/9 

Vi samlas på Luleå Airport och reser via Arlanda till Pisa 
med ankomst tidig eftermiddag. Vid ankomsten väntar 
buss för transfer till vårt centralt belägna hotell i Mon-
tecatini Terme Grand Hotel Nizza et Suisse– en bekväm 
bas för den kommande veckans program. Här äter vi en 
välkomstmiddag. (Middag) 

Dag 2. Florens     30/9 

Efter frukost väntar en resa med tåg till Toscanas huvud-
stad Florens, som under medeltiden var en av världens 
mäktigaste städer. Med lokalguide gör vi en rundtur där vi 
får se många av Florens största sevärdheter, bl.a. mar-
mordomkyrkan Santa Maria del Fiore,  kampanilen, her-
tigpalatset Palazzo Vecchio, Uffiziegallerierna med en av 
världens finaste konstsamlingar och bron Ponte Vecchio 
med sina butiker. På programmet står också Dopkyrkan 
som är känd för bronsdörrarna ”Paradisets portar” av 
konstnären Gioberti.   

 

Toscana räknas av många 

som ett av de vackraste landskapen i Italien. Här 
finner vi mängder av konst, vingårdar- och kul-
turskatter från medeltiden och tidigare, inte bara i 
landskapets huvudstad Florens utan även i Lucca, 
Siena och Pisa. I Toscana äter vi gott och här produ-
ceras högklassiga viner i det kända Chiantidistriktet 
och i vinområdet runt omkring. Vi bjuds på under-
bara naturupplevelser i det böljande landskapet, 
där kullarna är täckta av vinodlingar, olivträd och 
cypresser. Pittoreska byar, medeltidsborgar och 
små städer pryder kullarnas toppar. 

Under eftermiddagen blir det också tid för egen disposition 
där vi kan besöka något museum, shoppa eller bara njuta av 
atmosfären i staden innan vi med tåg tar oss tillbaka till Min-
tecatini Terme.  (Frukost, middag) 

Dag 3. Pisa & Lucca    1/10 

Vi åker först i riktning Pistoia och sedan på en vacker kurvig 
väg ner till Pisa. Där besöker vi den gamla stadskärnan besö-
ker Mirakelplatsen. Här ser vi de marmorbyggnader som bil-
dar en symmetrisk enhet; det lutande tornet, domkyrkan 
med den vackra predikstolen, baptisteriet och camposanto 
(dopkapell och kyrkogård). Efter lunch fortsätter vi till Lucca. 
Detta är en av de mest charmerande städerna i Toscana, helt 
omgiven av en 4 km lång fästningsmur från renässansen. Un-
der flera århundraden var Lucca huvudstad i en medeltida 
handelsrepublik, men grundades redan av romarna före 
Kristi födelse. Den gamla romerska stadsplanen är bevarad 
och det är ett nöje att gå runt i den kompakta staden där de 
flesta husen är tegelstensröda. Vi träffar på medeltida palats, 
små torg och flera intressanta kyrkor med marmorfasader, 
bl.a. domkyrkan med Ilaria del Carrettos vackra kista. Vi be-
söker en vingård i närheten av Lucca där vi får prova på lo-
kala viner samt äta en meny med toskanska specialiteter. 
(Frukost, middag) 

Dag 4.       2/10 

Fri dag. (Frukost, middag) 

Dag 5. Södra Toscana    3/10  

Vi åker nu söderut via Certaldo och till medeltidsstaden San 
Gimignano som tronar på en höjd innanför omgivande mu-
rar. Den är känd som tornens stad, men av de 72 tornen som 
byggdes av välbärgade affärsmän på medeltiden finns idag 
endast 15 kvar. Vi vandrar runt i den vackra medeltida sta-
den, varifrån vi även har en fantastisk utsikt över omgivning-
arna.   



Här besöker vi vingården Fattorio San Donato för att smaka på 
deras utsökta viner. Därefter fortsätter vi till Siena där vi tillbringar 
eftermiddagen. Siena är en stad som endast överträffas av Florens 
vad gäller konstnärlig rikedom.  

Den arkitektoniska helheten i stadens medeltida centrum är beta-
gande. Staden är omgiven av en ringmur, byggd på tre kullar och 
husen består av ”sienarött” tegel från trakten. Siena byggdes 
1287–1348 och staden är full av välbevarade palats och byggna-
der i gotisk stil. Under en rundvandring med lokalguide får vi bl.a. 
se det berömda torget Il Campo där också rådhuset med sina 
många salar och väggmålningar ligger. Vi ser också katedralen 
Santa Maria, byggd i vit marmor och som tronar på Sienas högsta 
punkt samt den mäktiga hallkyrkan San Domenica, varifrån utsik-
ten över Siena är hänförande. Vid Piazza Salimbeni ser vi de tre 
palatsen som tillhör Sienas mest berömda bank. Under vår pro-
menad passerar vi stadens präktigaste brunnshus Fontebranda 
och många andra vackra brunnar.  (Frukost, middag) 

 

Dag 6 & 7      4-5/10 

Fria dagar. (Frukost, middag) 

Dag 8. Hemresa     6/10 

Efter frukost väntar transfer till Pisa varifrån vi lämnar Italien med 
hemkost till Luleå under kvällen. (Frukost) 

  

 

TOSCANA 

Avgång från Luleå 29 september 

Pris 12 995 kr  

 

INGÅR I PRIS 

Flygresa Luleå-Arlanda-Pisa t/r 

Busstransfer flygplats hotell t/r 

Reseledare från Via Luleå 

7 nätter del i dubbelrum på Grand Hotel Nizza 
et Suisse  inkl. frukost  samt 6 middagar 

Buss för heldagstur Pisa-Lucca inkl. stopp på 
Fattoria inkl. vinprovning  & middag 

Tågbiljetter Montecatini- Florens t/r 

Buss för heldagstur till Siena – San Gimignano 
Vinprovning inkl. tilltugg  

Lokalguide i Siena inkl. whispers 

Lokalguide i Florens inkl. whispers 

 

Enkelrumstillägg: 1 050 kr 

 

Frivilligt avbeställningsskydd Europeiska 6 % 
av resans pris. 

Särskilda resevillkor:  
Anmälningsavgiften 1 500.-/person erlägges 
inom 10 dagar. Slutlig betalning sker senast 
40 dagar före avresan. Kostnader vid eventuell 
avbokning. Tidigare än 40 dagar: 1500 kr per 
person. 40-0 dagar innan avresa: 100% av 
resans pris.  Vi reserverar oss för eventuella 
skatte-, bränsle– eller valutatillägg efter den 
25/11 2019. Vi reserverar oss för eventuella 
ändringar i program som vi själva inte kan 
påverka. Fullständiga bokningsvillkor erhålles 
vid bokningstillfället. 

Teknisk arrangör: RK Travel Group AB 



 

RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR  

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 

28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. Via Luleå Resor AB har ställt resegaranti enligt 

resegarantinlagen, vilket innebär att om en rea blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resega-rantin. Läs 

mer på www.kammarkollegiet.se. Vid köp av resa godkänner man Via Luleås resevillkor. Läs därför ige-nom paketrese-

lagen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/paketreselag-20181217_sfs-

2018-1217 samt de nedan komplimenterade särskilda bestämmelserna som reglerar av-talet mellan researrangör och re-

senär.  

Korrekt namn vid bokning & kontroll av färdhandlingar  

I samband med bokning är det resenärens skyldighet att uppge korrekt namn stavat enligt passet. De flesta flygbolag tillå-

ter inga justeringar av namn och även en ändring av stavning kan innebära avbokning och nybokning med därmed föl-

jande kostnader. Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de har erhållits. Eventuella felak-

tigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser av inbokande personal måste vara noterade i färdhandlingarna för att kunna 

åberopas.  

Pass, visum, och ESTA Resenären ansvarar själv för att pass (ska vara giltigt till och med minst 6 månader efter hem-

komst, ha minst en tom sida, samt vara helt och maskinellt läsbart) och inresevisum är giltiga enligt respektive lands be-

stämmelser. För resor till USA ansvarar resenären själv för att ordna inresetillstånd. Via Luleå kan inte hållas ansvarig för 

eventuella kostnader som upp-kommer på grund av brister i nämnda formaliteter  

Vaccinationer/mediciner  

Varje resenär ansvarar själv för att hos vaccinationscentral eller läkare få exakta rekommendationer för resan, utformade 

efter sin egen situation. Alla som reser utanför Europa bör minst ha ett fullgott skydd mot polio, stelkramp, difteri och 

epidemisk gulsot (hepatit A). För den som har en känslig mage eller vill Resmålet i respektive land är avgörande liksom 

resans längd och årstid. För mer information om vaccinationer och hälsoråd inför resan – kontakta din vaccinationscen-

tral eller se på www.1177.se För medtag av egna mediciner på resan skall intyg om dessa finnas med. För mer info fråga 

din vaccinatör.  

Via Luleås rätt till ändringar  

Flygtider som medföljer bekräftelser är preliminära. Exakta tider meddelas tillsammans med färdhandlingarna och Via 

Luleå ansvarar ej för eventuella tidtabellsändringar. Tag för vana att alltid kontrollera med flygbolagen. Vi ansvarar ej för 

eventuellt missat flyg p.g.a. ändrad tidtabell.  

Via Luleå förbehåller sig rätten att före avtal med resenären vidta ändringar av uppgifter som är felaktiga på grund av 

tryck eller korrekturfel. Vi reserverar oss också för ändringar av priser, resedatum, flygbolag, hotell och andra förändring-

ar i programmet som vi inte kunnat förutse.  

Efter ingått avtal har Via Luleå rätt att justera priset i det fall ändringen beror på ändrade flygskatter/

flygavgifter,hamnavgifter eller ändrade valutakurser eller liknande situationer som arrangören inre råder över – i enlighet 

med bestämmelserna i Paketreselagen.  

Ändringar av dagsprogram: rundresor, kryssningar och jämförbara arrangemang är avancerade och kräver, för att bibe-

hålla högsta kvalitet, en viss form av flexibilitet. Exempel på sådant som kan spela in är ändrade väderförhållanden. Detta 

medför att aktiviteter planerade för en viss dag under resan kan senare- eller tidigareläggas.  

Anmälningsavgift och slutbetalning  

Via Luleå tar ut en första delbetalning (anmälningsavgift) om1500 SEK/person i samband med att avtalet ingås. Ob-

ser-vera att vi på vissa researrangemang kan ta ut en förhöjd anmälningsavgift. Vid sådant tillfälle meddelas du vid 

bokning. Anmälningsavgiften ska vara oss tillhanda senast 10 dagar efter bokningstillfälle.  

Slutfaktura på resan förfaller 40 dagar före avresa om inget annat anges på bokningsbekräftelsen. Resan kan betalas 

via bankgiro eller med betal- och kreditkort i vår butik.  



 

Minimiantal för resors genomförande Minsta antal resenärer presenteras i respektive resas faktaruta. Om antalet under-

stiger minimiantalet förbehåller Via Luleå sig rätten att ställa in resan. Resenären ska meddelas om detta senast 21 dagar 

före avresa. Erlagda betalningar återbetalas omgående.  

Avbeställningsskydd & Reseförsäkring Det är resenärens ansvar att kontrollera att man har ett fullgott skydd både när 

det gäller för händelser som inträffar innan avresa samt under resans gång. Via Luleå kan erbjuda avbeställningsskydd via 

Europeiska ERV, 6% av resans pris, kon-takta oss för mer information. Observera att avbeställningsskyddet alltid måste 

tecknas i samband med bokningstillfället, innan något har betalats in på resan.  

Överlåtelse av resa Flygbiljetter är personliga och hos flera flygbolag är namnändring ej möjlig, namnbyte innebär då 

avbokning och nybok-ning. I fall där namnbyte är möjligt sker detta mot kostnad som kan variera beroende på vilken av-

gift leverantören tar ut.  

Resenärens ändring av reseavtalet För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad i enlighet 

med de merkostnader som arrangö-ren åsamkat. I många fall är en ändring att betrakta som avbokning och nybokning. 

Detta gäller även vid ändring av av-reseort, reslängd, avresedag etc.  

Resenärens avbeställning Avbeställning av resan skall ske omgående till Via Luleå Resor 0920-23 23 50 eller på 

info@vialulea.se Erlagd avgift för avbeställningsskydd återbetalas ej.  

Avbokningsregler  

Avbokningskostnad vid avbeställning:  

Tid före avresa Mer än 40 dagar: betald anmälningsavgift  

40-0 dagar :100% av resans pris  

Vissa researrangemang kan ha högre avbokningskostnader än tabellen anger – dessa bifogas i sådana fall tillsammans med 

reseprogrammet. Observera att avbeställningskostnader måste betalas fullt ut även om de är större än inbetald handpen-

ning.  

Reklamation  

Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort 

märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid 

fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett så-

dant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet. Önskemål Via Luleå försöker alltid om möjligt är, 

att tillfredsställa särskilda önskemål. Önskemål är dock just önskemål och kan så länge som de inte har bekräftats skriftlig-

en som bokade, inte garanteras.  

Tillägg för flygresan Vid bokning av speciell placering på flyg, behov av hjälpmedel för ombordstigning och speciella 

måltider så ligger ansva-ret för genomförandet på flygbolaget och kan inte garanteras av Via Luleå.  

Force Majour Via Luleå kan inte ställas till svars för omständigheter utanför vår kontroll som leder till sjukdom, död, skador 

på egendom osv. som förorsakats av händelser likt terrordåd, politiska oroligheter, krig, brand osv.  

Tvistlösning Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parter-

na inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, 

eller av allmän svensk domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr ´ 

 

 

 

 

 

 

Via Luleå Resor AB  0920-23 23 50 

Smedjegatan 13H   info@vialulea.se 

972 33 LULEÅ   www.vialulea.se 


