
De Vriendschap 

 

4-daagse vliegreis Toscane met verblijf in 3-sterren 

Hotel Marrani in Ronta 

Vertrekdatum : 6 oktober 2013 

Reisduur : 4 dagen, vertrekplaats : Schiphol 

 

Accommodatie/ligging 

Hotel Marrani is een eenvoudig, maar goed hotel met een zeer persoonlijke sfeer. Het 

ligt op ca. 40 km van Florence aan de rand van de plaats Ronta, midden in de 

Toscaanse heuvels. U wordt in dit typisch Italiaanse familiehotel hartelijk ontvangen 

door de familie Marrani. Het treinstation ligt op ca. 200 m van het hotel (treinrit naar 

Florence duurt ca. 40 minuten). 

 

Faciliteiten/kamer 

Het hotel beschikt over een restaurant, bar, kleine caféruimte. 

Het hotelcomplex bestaat uit meerdere gebouwen die op maximaal een paar honderd 

meter van de receptie en het restaurant zijn gelegen. Het hotel heeft eenvoudige, 

nette kamers voorzien van een telefoon en een badkamer met douche en toilet. We 

maken ook gebruik van kamers gelegen aan de rand van het dorp Villa Cerreto (op ca. 

500 m van het hotel), die omgeven worden door een schitterende tuin. 

 

Extra informatie 

• rookvrij hotel 

• draadloos internet (gratis in de kamer) 

• het hotel beschikt over een mindervalidenkamer (op aanvraag) 

• het hotel is rolstoelvriendelijk 

• inchecken is mogelijk vanaf 14.00 uur en uitchecken tot 12.00 uur 

 

Inbegrepen excursieprogramma 

- Stadswandeling door Florence onder leiding van Nederlandssprekende reisleider 

- Volledige dagexcursie Siena onder leiding van Nederlandssprekende reisleider 

- Volledige dagexcursie Pisa en Luca o.l.v. Nederlandssprekende reisleider 



Florence 

Florence mag u als kunst- en cultuurliefhebber niet missen! Er is een overvloed aan 

kunst, cultuur en geschiedenis. Florence is één van de sfeervolste steden om te 

bezoeken in Italië, gelegen aan de oevers van de rivier de Arno, midden in de zacht 

glooiende heuvels met olijfboom- en wijngaarden. In deze stad woonden en werkten 

de grootste kunstenaars zoals Dante en Michelangelo, maar ook 

invloedrijke staatsmannen als Machiavelli en de Medici’s. Befaamd zijn o.a. het 

Baptisterium met zijn beroemde bronzen deuren, de magnifieke Dom met de koepel 

van Brunelleschi en Giotto’s klokkentoren, het Palazzo Vecchio; nog altijd de plaats 

van waaruit de stad wordt bestuurd, het Uffizi Museum met de beste collectie uit de 

Italiaanse Renaissance ter wereld, de Santa Croce, de Medicikapel en de Ponte 

Vecchio, met zijn unieke winkeltjes aan weerszijden. 

 

Siena 

Het adembenemende Siena ligt midden in de streek Toscane, temidden van een 

heuvellandschap met cipressen, olijfbomen en wijngaarden van de bekende Chianti 

wijn! Siena’s universiteit is nog altijd één van de belangrijkste van Italië. Één van de 

mooiste pleinen in Italië ligt in Siena. Dit schelpvormige plein, Piazza del Campo, is 

het middelpunt van de stad en omringd door diverse restaurants. De stad heeft een 

goed behouden middeleeuws stadsbeeld mede door zijn vele bezienswaardigheden. 

De trots van deze stad is de Duomo di Siena, waarvan de bouw begon in de 12e eeuw 

en waar prachtige fresco’s en mozaïeken vloeren te 

zien zijn. Beklim ook de 102 meter hoge klokkentoren, Torre del Mangia, en geniet 

van het uitzicht over het plein en de stad! 

 

Pisa en Lucca 

We starten de dag meteen met een hoogtepunt: Pisa! Uiteraard bekijken we hier de 

Scheve Toren, waardoor het stadje wereldfaam verwierf. Aansluitend rijden we door 

naar Lucca. Lucca is een gemoedelijk rustig stadje omringd door stadsmuren uit de 

16e eeuw. De rust wordt bewaard door deze stad vrijwel autovrij te houden. U kunt de 

stad verkennen door te wandelen of te fietsen 

om de stadsmuren. In de wirwar van straatjes waant u zich eeuwen terug in de tijd. 

Dit stadje met de galmende klokkentorens, pittoreske pleintjes, imposante paleizen, 

chique etalages en sfeervolle restaurants mag u niet missen! 

 

 



Reissom 

De prijs per persoon bedraagt: € 569 

Inbegrepen: 

- rechtstreekse vlucht Amsterdam – Florence v.v. met Alitalia 

- luchthavenbelastingen à € 128 

- transfer luchthaven – hotel v.v. per comfortabele touringcar 

- 3 nachten verblijf in 3-sterren Hotel Marrani in Ronta 

- 2-persoonskamer met bad of douche en toilet 

- hotelverzorging op basis van 3 x halfpension 

- Nederlandssprekende reisleider gedurende de gehele reis 

- stadswandeling Florence 

- dagexcursie Siena 

- dagexcursie Pisa en Lucca 

 

Niet inbegrepen: niet genoemde maaltijden en drankjes, fooien en koffergelden, 

overige excursies en entreegelden, toeristenbelasting ca. € 1 p.p.p.n. (ter plaatse te 

betalen), reis- en annuleringsverzekering. 

 

Optionele toeslagen 

- 1-persoonskamer: € 49 p.p. 

- reisverzekering: € 1,60 p.p. per dag (basis) + € 4,25 poliskosten 

- annuleringsverzekering:5,5% van de reissom + 21% ass. belasting over premie  

+ € 4,25 poliskosten. 

 

Calamiteitenfonds 

- bijdrage Calamiteitenfonds (verplicht) (per boeking van maximaal 9 personen  

€ 2,50) 

 

Voorwaarden 

Op deze offerte zijn de ANVR-Reisvoorwaarden evenals onze Algemene Voorwaarden 

Groups van toerpassing. Deze offerte is gebaseerd op een minimale groepsgrootte van 

25 personen. Indien er minder deelnemers zijn, kan de prijs per persoon hoger 

worden. Daarnaast is deze offerte onder voorbehoud van prijswijzigingen en 

beschikbaarheid van bovengenoemde accommodatie en vluchtplaatsen. 

 
Heeft U interesse, graag zo spoedig aan Elly Ang opgeven, dan kunnen 
wij de vluchten reserveren.  
email: elly.ang@casema.nl.  tel.020-4417566  


