
Inbjudan 
 

Ica Supermarket, 
 Gourmetresa Toscana|  

8 – 14 september 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 
Nu är det dax igen för årets resa till Italien. Denna gång beger vi oss till Toscana med 
sitt bedövande vackera landskap. De mjuka kullarna som kantas av cypresser är lika 
typiska för trakten som sangiovese-vinerna från Chianti. Här lockar maten och vinerna 
definitivt fram det bästa hos varandra. 
  
Vi reserverar oss för att programmet kan justeras och har just NI några önskemål så 
finns det eventuellt möjlighet att tillgodose dessa. Vi har 20 platser - först till kvarn! 
 
Varmt välkomna! 
 
Thomas Persson  Ica Supermarket Osby 
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Destination 
Toscana är ett av Italiens absolut vackraste landskap, och förmodligen det mest 
berömda. Här finns allt: underbar natur, fantastiska kulturskatter, ljuvliga viner och ett 
kök som är känt över hela världen. Kort sagt ett oslagbart resmål för livsnjutare. Under 
renässansen var Toscana, och inte 
minst Florens, något av kulturens 
centrum i västvärlden. Här levde och 
verkade storheter som Leonardo da 
Vinci, Michelangelo och Dante Alighieri. 
Den rika historien och de vackra 
vyerna hittar du överallt, oavsett om 
du befinner dig i Florens eller går 
utflykter till städer och byar i 
omgivningen, som till exempel Perugia, 
Siena eller Lucca, (se bild) 
Källa Ving 
 

 
Flyg 
Datum Från-till Avgång Ankomst Flightnr Flygbolag 
8 sep Köpenhamn – Bryssel 06.50 08.25 SN2268 Brussels A. 
8 sep Bryssel – Florens 11.35 13.35 SN3139 Brussels A. 
Datum Från-till Avgång Ankomst Flightnr Flygbolag 
14 sep Florens – Bryssel 14.10 16.05 SN3140 Brussels A. 
14 sep Bryssel – Köpenhamn 18.50 20.25 SN2263 Brussels A. 
 

Program 
 Dag 1, Måndag, 8 september, södra Toscana 

 
Ankomst till Florens och vi åker den korta biten in till Florens centrum för  en 
stadsrundtur med lite historia, kultur och gourmetinslag (2 stopp)  
Transfer vidare till Borgo San Luigi och incheckning 

 

Borgo San Luigi 4*, Strada della Cerreta 7 – Monteriggioni (SI)www.borgosanluigi.it 
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Mycket vacker anläggning i toskansk stil med lummigt läge i närheten av den 
medeltida, mycket välbevarade byn Monteriggioni. (se bild nedan).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt finns det 73 rum i fem olika byggnader och borgen är omgiven av en 
enorm park på över 60.000 m2.  

Det finns en mysig restaurang med utsökt kök, flera pooler, tennisbanor, ett 
jätteschack under träden i parken, beautycenter, volleybollplaner, basketplaner 
och mycket mycket mer.   

Möjligheter till aktiviteter på/i närheten av gården, som t.ex: 

Utflykt med fyrhjuling, luftballongtur & ridning. 
 

 
Dag 2, Tisdag, 9 september 

Sen frukost eller lunch på egen hand. Avfärd efter lunch till Brunellons hemland, 
Montalcino där vi gör ett litet stopp för en liten sightseeing innan vi fortsätter 
mot vingården Tenuta di Sesta där det blir vinprovning. 

Ni åker vidare till Siena där ni får en kortare rundvanding i Siena och lite tid på 
egen hand. 

Gemensam middag på Enoteca di Terzi i Siena 
Tillbaka till Borgo San Luigi Det är 27 km mellan Siena och ert hotell.  

 

 Dag 3, Onsdag, 10 september 

På morgonen lämnar vi södra Toscana för vidare färd mot Piombino. Stopp på 
vägen i den vackra staden Volterra sedan lunch i San Vicenzo, vid kusten.  

Under eftermiddagen tar vi färjan  över till Elba som tar ca 1 h. Buss möter upp 
vid hamnen och tar oss till vingården ”La Chiusa” för en vinprovning på ön Elba. 

Buss till hotel Di Procchio för incheckning och gemensam middag på hotellet. 

Vi tillbringar två nätter på Elba och hinner prova det kristallklara vattnet och 
upptäcka ön i Napoleons fotspår. Ön är lite större än Tjörn, lite mindre än Orust  
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Hotel Di Procchio 3*, Via Fonteleccio 1 , Procchio, Marciana  
www.hoteldiprocchio-elba.com 

 

 

 

Ett familjedrivet hotell beläget i Procchio, en av Elbas populära små orter. 
Hotellet har 50 rum, enkelt men smakfullt inredda. Eget badrum air condition 
och lcd-TV. Hotellet har restaurang. Hotellet ligger endast några minuter från 
stranden och från ortens centrum där det finns restauranger, barer och affärer. 

Hotellet har egen strand och för €10,00 per dag får man solstol, parasoll och och 
andra bekvämligherter som dusch och omklädningshytter. 

 Dag 4, Torsdag, 11 september 

Efter frukost blir det en härlig båttur på 5 timmar där det blir tillfälle för bad och 
lunch ombord. Ni får uppleva Elbas och Capris fantastiska skärgårdar från det 
kristallklara vattnet.  

På eftermiddagen tillbaka på torra land och resten av dagen på egen handd 
Gemensam middag på hotellet 

 

 Dag 5, Fredag 12 september 

Avresa från Elba sen förmiddag. Lunch på egen hand på båten över till 
fastlandet. Buss direkt till San Gimingnano med ett kaffestopp på vägen.   

Vi bor de sista två nätterna strax utanför  San Gimignano. En underbar gammal 
medeltida stad berömd för sitt Vernaccia vin och sina många torn.  Det är 5 km 
mellan ert hotell och San Gimignano 

Fri tid resten av dagen 

Villa San Paolo 4* 
Strada Prov.le per Certaldo – San Gimignano www.villasanpaolo.com 

Mycket fint och elegant hotel med bra läge alldeles i närheten av  
San Gimignano (ca 4 km) Anläggningen består av en äldre del(”villan”) samt en 
nyare del där de nya rummen, foajé, bar, reception och konferensrum finns. 

Intill ligger den cirkelformade byggnaden som rymmer ett mkt fint beautycenter 
med pool (inom- och utomhus) samt olika vatten-, dusch- och ångaterapier. På 
övre plan i samma runda byggnad ligger hotellets frukostmatsal/restaurang.  

Hotellet har också en separat utomhuspool med solstolar och bar under 
sommarmånaderna, tennisbana samt en stor parkering.  

Fri tillträde till utomhuspoolenoch tennisbanan. Alla rum har AC, satTV, 
internetuppkoppling, minibar, kassaskåp.  
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 Dag 6, Lördag, 13 september 

Ledig dag och förhoppningsvis får ni njuta av vackert väder och bad.  
Under eftermiddagen avfärd mot slottet Il Palagio där vi börjar med  rundvisning, 
vinprovning och sedan äter en slottslik middag. www. Castelloilpalagio.eu   
Transfer tillbaka till hotellet 
 

 
 

 Dag 7, Söndag, 14 september 
 
Transfer till flygplatsen 

14.10 Avresa från Florens 
20.25 Ankomst Kastrup 
  

Paketpris angivna i SEK per person enligt gällande valutakurser per den 14 mars 
 Flygbiljett Köpenhamn – Florens t&r  flygskatt med Brussels Airlines 
 Mat ombord på utresan 
 Sex nätter, del i dubbelrum inkl frukost  och citytax (halvpension på Elba) 
 Ankomsttransfer inklusive Florens, guidad tur med två matstopp 
 Utflykt till Montalcino, inkl vinprovning  
 Middag på Enoteca L Terzi i Siena 
 Besök i Volterra och San Vicenzo 
 Fyra middagar enligt program 
 Två luncher enligt program 
 Vinprovning på vingården ”La Chiusa” 
 Båttur runt Elba  
 Slottsmiddag med vinprovning 
 Egen guide 9 – 13 september 
 Samtliga transfer och transporter enligt program 
 Avresetransfer 

Pris per person     SEK 11 900 

 

Tillkommer  
 Luncher och middagar, ej nämnda i program ovan 
 Drycker utöver det som specificerats i programmet 



 

 

  

Copyright © 2011-2012 CWT 

Carlson Wagonlit Travel, CWT Meetings & Events 
E-mail: grupp.halmstad@carlsonwagonlit.se | Tel: + 46 (0)35 18 52 70  Fax: +46 (0)8–505 647 08 

www.cwtmeetingsevents.se 
23/04/2014  6  

 

 Aktiviteter på egen hand 
 

Tillvalsmöjligheter 
 Enkelrumstillägg     SEK  1 975 
 Komplett reseförsäkring, utan självrisk, aktivt skadeskydd 
 Avbeställningsskydd, gällande vid avbokning p.g.a. sjukdom   

Viktig Information 

Priset är beräknat på 20 deltagare 

Valutakurser, flygskatter och övriga avgifter är beräknade per den 14 mars. Vi 
reserverar oss för ändringar av valutakurser, flygskatter och övriga avgifter som sker 
utanför vår kontroll och förbehåller oss rätten att justera priserna i aktuella fall.  
CWT har rätten att ändra i programmet och hotell till programmets bästa. 
 
Anmälan är bindande och görs till Thomas på Ica Supermarket i Osby.  
Det är viktigt att namn överenstämmer med de som anges i deltagarna pass. Vi 
behöver även er adress och mobilnummer. 
 
Efter anmälan mottager ni en bekräftelse med detaljerat program och därefter en 
faktura som ska vara betald innan avresa. I övrigt gäller CWT:s resevillkor som bifogas 
med fakturan. 

 

Halmstad den 11 april 

CWT Meetings & Events  

Christine Eriksson 
Tel: 035 18 52 70   
E-mail:ceriksson@carlsonwagonlit.se 


