Florens ”I Medici’s Magnifika Fotspår...”

Vem har inte hört talas om familjen Medici!
Genom sin rikedom ”sponsrade” familjen den italienska renässansens födelse -vi
följer familjens fotspår och får därigenom uppleva Florens storhetstid.

Nu åker vi dit den 26 oktober till 2 november 2022 och går i fotspåren.
Catherina Wallerman, en svensk guide som bott i Florens i många, många år
kommer att vägleda oss bland de fantastiska målningarna, statyerna, byggnaderna
och människorna bakom, målarna, arkitekterna och inte minst Medici familjen. Vår
guide Catherina är en levande uppslagsbok.
Onsdag 26 oktober Resdag
Flyg med SAS till Bologna via Köpenhamn. Avresa 15.15 från Arlanda ankomst
Bologna 19.30. Buss till vårt hotell, Orto de Medici i Florens. Restid ca 1,5 timme.
Torsdag 27 oktober Florens
Efter frukost som intas på hotellet kommer Catherina att ge en bakgrund till vad
Florens är idag.
Efter att vi fått en bild av ”vår” stad ger vi oss ut på en ca 2 timmars lång promenad
för att på plats uppleva Florens magnifika byggnadsverk: ll Duomo, Il Battistero,
Piazza della Repubblica, Ponte Vecchio...

Vi befinner oss mitt i centrum, hotellet ligger endast 10 minuters promenad från
Domen.
Efter lunch, som intas på egen hand, besöker vi Uffizierna, ett museum, där man kan
resa genom seklerna och se och förstå hur konsten har utvecklats genom
århundradena, med Giotto, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo,
Rafael, Caravaggio…

Gemensam middag på Ristorante Accademia på gångavstånd från hotellet.
Fredag 28 oktober Florens del 2
Frukost på hotellet.
Idag börjar vi dagen med att vi promenerar till Piazza della Signoria med alla dess
statyer och symboler. På piazzan ligger Florens stadshus, Palazzo Vecchio, en
byggnad som ger oss inblick i stadens historia men även i Toscanas och hela Italiens
historia. Här arbetas det dagligen i de medeltida- / renäsansbeklädda väggarna. En
fascinerande upplevelse!
Gemensam lunch på en traditionell florentinsk restaurang.
Promenad till Piazza Santa Croce, Fransiskanermunkarnas kyrka med samma namn.

I den vackra kyrkan njuter vi av fresker, prominenta personers gravar och all
fantastisk konst.
Resten av eftermiddagen och kvällen är fri att strosa på egen hand.

Lördag 29 oktober Michelangelos dag
Frukost på hotellet.
Idag skall vi bekanta oss med en Mästare,
Michelangelo Buonarroti och hans verk,
bland andra hans enastående mästerverk
David. Catherina berättar om
Michelangelos liv och livsverk!
Vi besoker La Galleria dell'Accademia och
Le Cappelle Medicee där de flesta av
Familjen Medici är begravda. Vi ser det
fantastiska Prins kapellet och ännu ett av
Michelangelo's mästerverk....La Sagrestia
Nuova.
Lunch på egen hand på marknadsplatsen
runt hörnet, där det finns många små
trevliga restauranger.
Efter lunch går vi till andra sidan floden
Arno. Här hittar vi slottet Palazzo Pitti
där Medici familjen haft sitt residens sedan
mitten på 1500-talet och de styrande fram
till Italiens förste kung Vittorio Emanuele II.
Vi besöker Palazzot med konstmuseet och
de olika våningarna.
En charmig och folklig piazza ligger runt
hörnet...Piazza Santo Spirito, här kan man
pusta ut och njuta av en god aperitivo !

Söndag 30 oktober San Gimignano och Toscanas fantastiska natur.
Frukost på hotellet.
Florens är omringat av fantastisk natur, ljuvliga kullar fyllda med ett av traktens
viktigaste växter...Vinrankorna.
Chianti, ett vin känt sedan medeltiden.
Vi gör ett stopp i dess “huvudstad“ Greve in
Chianti och njuter av den idylliska piazzan.
Lunch på en vingård med vinprovning...vi
provar praktiskt taget alla Toscana’s DOCG
certifierade viner...en upplevelse som man
hoppas kunna komma ihåg!
På eftermiddagen åker till San Gimignano
med sina många torn och spännande
historia!
Tillbaka i Florens efter en lång och innehållsrik dag blir kvällen fri för egna aktiviteter.

Måndag 31 oktober Siena
Frukost på hotellet.
Florens ärkerival är Siena! Mellan dessa stater/städer har det krigats i århundraden,
Florens drog dock det längsta strået och övertog Siena men trots det har staden i
dag mycket att bjuda på...
Den gotiska arkitekturen bland annat. Så annorlunda från det vi sett under de första
dagarna i Florens. Il Duomo i Siena, är kanske ett av Italiens mest utsmyckade. Il
Campo...den ljuvligt vackra, solfjäderformade piazzan och där den galna, hysteriska
hästkapplöpningen Il Palio äger rum två gånger om året.
På piazzan äter vi en god pizza! Tillbaka till hotellet och middag på egen hand.

Tisdag 1 november Val d´Orcia.
Frukost på hotellet.
En av Toscana’s många ”naturskönheter” är Val d’Orcia dit vi åker idag. Denna
gudomliga dal med sina charmerande små städer;
- Pienza med sin pecorino ost,
- Bagno Vignone med sina termalbad,
- Montalcino med sitt världsberömda Brunellovin och mitt i allt vulkanen Amiata.
Denna dag får kröna vår minnesvärda vecka fylld av historia, konst, kultur,
naturupplevelser och härliga toskanska måltider med ett eller annat glas Chianti!
Gemensam avslutningsmiddag på restaurang nära vårt hotell.
Onsdag November 2 Avresedag
Frukost på hotellet. Utcheckning.
Dagen fri för egna aktiviter.
Avresa till flygplatsen sen eftermiddag.
Flyg från Bologna till Arlanda via Köpenhamn kl 20.00.

FLYG Arlanda – Bologna tor. med SAS, 7 övernattningar i dubbelrum. 7 frukost, 2
middag, 2 lunch och en vinprovning med lunch. Svensk guide. Busstransporter. Alla
utflykter. Vår guide kommer att ha en ljudanläggning med hörsnäckor så att alla kan
höra vad som sägs. OBS! Samtliga entréer ingår: Uffizi Gallerierna, Palazzo
Vecchio, Palazzo Pitti, Galleria dell'Accademia, Medicikapellen/Sagrestia Nuova,
Santa Croce, Duomo di Siena, Santa Maria della Scala i Siena.
Reseledare under hela resan är Björn Malmberg
Pris: 25 700:- per person i dubbelrum. Tillägg enkelrum: 3 400:Bokning gör du enklast genom att skicka mail till Mimosa kulturresa;
bokning@kulturresa.se, ange tilltalsnamn samt efternamn (dubbelnamn i
förekommande fall) Observera att namnen skall vara stavade som det står i passet.
Ange även postadress, mobilnummer, e-postadress.
Anmälningsavgiften 2 000 kr/ person betalas i samband med den skriftliga anmälan
till Mimosas Bg 130-3049. Ange namn och resa.
OBS! anmälan blir inte definitiv förrän anmälningsavgiften finns på Mimosa
kulturresas konto.
Resan genomförs om tillräckligt antal anmäler sig. Vi reserverar oss för ev.
justeringar i programmet och eventuella kostnadsökningar vi ej råder över. Mimosa
kulturresa ab ställer resegarantier hos Kammarkollegiet och är medlem i Svenska
Resebyrå- och Arrangörsföreningen. Resevillkor hittar du här! eller på vår hemsida:
kulturresa.se/om oss.
Kontaktuppgifter
Björn Malmberg, 0708 890 790 eller bjorn.malmberg@kulturresa.se

Res med Mimosa Kulturresa - Det vill gärna bli bra

