Rondrit Toscane
MAX. 10 EQUIPES

Toscane
We ontdekken het wondermooie Toscane vanuit een werkelijke
unieke locatie: Sinalunga. Gelegen tussen Siena, Perugia en Firenze
is dit sprookjesachtige verblijf de ideale uitvalsbasis voor een tour
doorheen het mooiste wat Toscane te bieden heeft.
Op het programma staan onder andere een bezoek aan Firenze en
Siena, een uitgebreide wijnproeverij in Montepulciano en vele
ritten tussen de ongerepte natuur van de Toscaande heuvels.
Het restaurant van ons hotel benadert Michelinster niveau en
uiteraard voorziet de Classic Tours Crew uw van de nodige hapjes
en drankjes onderweg...

20 tot 25 juni 2022
Vertrek Sinalunga
Aankomst Firenze

€ 5.450

PROGRAMMA
Verblijf
We verblijven tijdens deze reis in 2 hotels. We beginnen in Locanda dell’Amorosa in
Sinalunga. Deze locatie is een prachtige gerestaureerde abdij vol charme.
Daarna verhuizen we naar Villa Cora in Firenze. (foto)

Maandag 20/06
Aankomst in Sinalunga
Korte verkenningsrit
Dinsdag 21/06
We gaan richting Montepulciano
Richting wijndomeinen
Woensdag 22/06
Lekker eten op woensdag, een dag in het
teken van truffel en kaas - Siena
Donderdag 23/06
Rit in en rond de bergen van Siena
Vrijdag 24/06
We verlaten Sinalunga en rijden door
Toscane naar Firenze.
Na de middag bezoek aan de stad.
We verblijven in een toplocatie in Firenze!
Zaterdag 25/06
Na het ontbijt nemen we afscheid

ALGEMEEN INBEGREPEN
(2 pers.)
Hotel – twin/doubleroom
Ontbijt en diner
Roadbook
Fotoboek

TYPE RALLY

OPTIES op aanvraag

BEZOEKEN

Rondrit – scenery
Roadbook wegenkaart en
wegbeschrijving
± 180 km / dag

Transport auto
Travel met crew

Wijndomein
Stedelijk bezoek

Inbegrepen in deelnameprijs
•
•
•
•
•
•

Verblijf in hotel op basis van kamer: twin room / double
room
Ontbijt en diner in hotel / restaurant
Falle bezoeken en uitstappen
Roadbook—(ritten in gpx en op Tripy beschikbaar)
deelnemersPATCH
Technische assistentie met depannagewagen
Bagageservice: transfer van bagage door crew

Niet inbegrepen in deelnameprijs
•
•
•

Transport/Transfer start en terug naar huis
Middagmaal
Dranken bij avondmaal

Algemene voorwaarden
Classic Tours van toepassing

