PROGRAM: LÄTT VANDRING I TOSCANA
OCH CHIANTI
7 frukostar, 5 luncher och 5 middagar inkluderad

Dag 1

Siena
Middag
Vi landar i Italiens sköna land och åker transfer till Siena, Europas mest välbevarade
medeltidsstad (den har mindre befolkning nu än på 1300-talet och har därför aldrig byggts
sönder). Här bor vi i två nätter. Vi tar en frasig pizza på kvällen innan vi lägger oss fyllda av
förväntningar inför morgondagen (vid sen ankomst flyttas middagen till dag 2).

Dag 2

Vandring till Castello di Brolio

Detta program uppdaterades senast 25. juni 2020, 11:39
För priser, avresedatum, villkor och en rikare resepresentation, se:
https://www.escapetravel.se/resa/latt-vandring-i-toscana-och-chianti/

Frukost, lunch
Vi vandrar från idylliska San Felice till Castello di Brolio. Barone de Ricasoli är slottsherre
den trettioandra generationen i rakt nedstigande led och har för övrigt en svensk fru. Vi
avnjuter en picknick med traktens specialiteter utanför slottet och sedan väljer man själv om
man vill besöka slottet eller avrunda med några glas gott vin i cantinan. Väl tillbaka i Siena
ägnar vi eftermiddagen åt egna strövtåg i stan. På de uråldriga stenhusen ser man ofta de
olika kvarterens flaggor. Varje år tävlas det om den högsta av alla statussymboler: att
komma först i den vilda hästkapplöpningen Palio, som sett likadan ut i sekler. För en
senesare är Palion viktigare än både fotboll och Formel 1!

Dag 3

Vandring till San Gimignano
Frukost, lunch, middag
Efter utcheckning beger vi oss västerut till ”Medeltidens Manhattan”. San Gimignano har
fått epitetet efter de många höga tegeltornen som byggdes i vild tävlan mellan ortens rika
familjer. Var man högst var man bäst! Vi går en fin tur över de måleriska kullarna och når så
småningom San Gimignano där vi utforskar vinklar och vrår. Och du, vi vet var den bästa
glassen finns…
På eftermiddagen når vi hjärtat av Chianti-området och dess lilla huvudort Greve. Här bor vi
precis vid det trekantiga torget på vårt trevliga lilla hotell med pool. I köket slamras det
redan inför kvällens middag.

Dag 4

Vandring till Panzano
Frukost, lunch, middag
Vi tar bussen upp till grannbyn Panzano och går i skön takt längs små strade bianche,
grusvägar som slingrar sig genom landskapet. Vyerna över vingårdarna och de
omkringliggande skogarna är som hämtade ur en tavla. Lagom till lunch når vi byns
excentriska och numera världsberömda slaktare, Dario Cecchini. Här äter vi gott i
serveringen. Väl nere i Greve gör vi ett roligt besök på byns största enotek. Här köper man
provsmakningskort och kan testa så många viner man orkar ur det finurliga kransystemet.

Dag 5

Vandring med vingårdslunch
Frukost, lunch
Drömmen om Toscana: tänk att få äga en gård i detta sköna landskap och äta lunch i
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skuggan av olivträden med det egna vinet till. Idag ska vi hälsa på hos familjen Ruhne, som
gjort verklighet av denna bland nordbor mytiska dröm. Vi får en kunnig guidning på vinfälten
och i cantinan innan vi smakar av vinerna och sätter oss till bords för en härlig lunch. Mätta
och belåtna strosar vi sedan tillbaka till Greve för en tupplur i hotellets grönskande
innergård.

Dag 6

Vandring till Volpaia och Radda in Chianti
Frukost, lunch, middag
Söder om Greve ligger det vilda Chianti, som det en gång såg ut innan slott och vinrankor
prydde landskapet. Det är skogar och små, små byar vi möter på dagens vandring till Volpaia
som verkar hämtad ur en medeltida saga. Där väntar Paola på oss med en trevlig lunch innan
vi tar bussen ner till Radda in Chianti, där vinkonsortiet med den svarta tuppen som symbol
grundades 1716. Kanske ett glas rött till?

Dag 7

Vandring till Florens
Frukost, middag
Vår avslappnade vandring genom Chianti från Siena till Florens når idag sitt mål. Florens är
en av få moderna städer som är ytterst trevlig att vandra in i från landsbygden. Gröna kullor
med villor och cypresser förbyts snart till en vykortsutsikt över gamla stan. Vi går sedan
över Ponte Vecchio och in i detta makalösa utomhusmuseum. Vi njuter av folklivet och
förundras över de konstfärdiga byggnaderna, kyrkorna och statyerna som tittar fram här
och där. Dyk in i medeltiden på Ponte Vecchio, res till renässansen där domkyrkans
marmorklädda fasad blänker, och hälsa på Michelangelos David där han välkomnar
besökaren på Piazza della Signoria. Den konstintresserade missar inte Uffizi, ett av världens
främsta konstmuseum (förbokning rekommenderas).

Dag 8

Farväl till vandringsresan i Toscana
Frukost
Hemresa efter en njutningsfylld vecka i tidlösa Toscana.
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