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Ferie i Toscana - Villa La Guardata
Overblik

HØJDEPUNKTER

Castiglion Fiorentino - unik placering for
naturelskere

Oplev de smukke toscanske landskaber og de
hyggelige byer
Bo skønt i historiske omgivelser
Nyd lækre måltider og smag på de mange dejlige
vine
Tag del i de mange aktivitetsmuligheder, som
området byder på

Den specielle geografiske placering giver også
naturelskere mulighed for at nyde gåture langs de gamle
ruter i Valle di Chio. Gæsterne finder til deres rådighed
kort, vejledninger til vandreture og mountainbike-stier samt
yderligere anbefalinger og information for fuldt ud at nyde
området.
Casali er en gård spredt ud på mange forskellige
bygninger. Den er beliggende i det maleriske toscanske
landskab i den charmerende Valle di Chio i Castiglion
Fiorentino, mellem Cortona og Arezzo. Hver ejendom er
omhyggeligt renoveret og tilbyder forskellige slags boliger
fra lejligheder til fritliggende villaer med pools og haver.
Alle er blevet restaureret for at bevare deres rustikke
charme, men tilbyder alle moderne faciliteter, der gør dit
ophold i Toscana uforglemmeligt og behageligt.
Landsbyen ligger samlet på en bjergskråning og er
omgivet af et skønt varieret grønt område med adgang til
vandrestier i det smukke toscanske landskab. Poolområdet
er naturskønt beliggende i en olivenlund og med en
uforglemmelig udsigt over landskabet og byen Castiglion
Fiorentino. Det store fælles poolområde har en stor
swimmingpool, der er 14 x 7 meter.
Alle lejligheder er udstyret med: satellit-tv, vaskerum,
opvaskemaskine, køleskab, ovn, hårtørrer, telefon, Wi-Fi,
varme og aircondition.
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Derudover byder dagen også på en spændende byrundtur i
Castiglion Fiorentino, hvor I vil have jeres egen private
engelsktalende guide.

Villa La Guardata - Toscana indkvartering
med betagende udsigt
Villa La Guardata ligger på en bjergskråning blandt
olivenlundene og har en panoramisk beliggenhed med
udsigt over den nærliggende landsby Castiglion Fiorentino,
som ligger 2 km væk. Imponerende stenbondehus, der blev
genopbygget i midten af ??1700-tallet på ruinerne af en
gammel militærforpost ved foden af ??Castel d'Ernia, et
gammelt slot for en ædel toscansk familie, der går tilbage til
1100.

Dag 3-7: Mulighed for aktiviteter og afslapning
Dagene er til fri disposition og man kan naturligvis benytte
sig af en af de mange aktivitetsmuligheder, man finder i
området så som trøffeljagt, vandring, cykling, ridning vin- og
olivenhøst, ostekursus m.v.
Man kan også vælge at bruge dagene på ren afslaning i de
skønne omgivelser i Borgo Gaggioleto.

Villaen blev restaureret i 1996, den udvendige facade blev
vedligeholdt og indersiden blev omdannet til to uafhængige
lejligheder. Den smukke swimmingpool er 10 x 5 meter og
er omgivet af en smuk have med middelhavsplanter.

Dag 8: Afrejse
Det er nu tid til at tage afsked med Villa La Guardata.

Man kan enten vælge at leje den ene lejlighed eller at leje
hele villaen, hvis man er en stor familie eller et hold
venner.

Dagsprogram
Dag 1: Ankomst til Toscana
Denne rejse er baseret på kør-selv-ferie, men det er muligt
at tilkøbe flyrejse og transfer eller lejebil. Man kan
selvfølgelig også vælge at tage toget.
Ved ankomst til velkomstkontoret vil man blive mødt af en
medarbejder, som vil eskortere jer til villaen/lejligheden og
naturligvis gennemgå stedets faciliteter og
aktivitetsmuligheder.
Dag 2: Vinsmagning og guidet rundtur i Castiglion
Fiorentino
Vinsmagning på den lokale vingård, hvor man vil få
smagsprøver på flere forskellige vine fra området og også
få serveret lidt god mad, naturligvis lokalt produceret.
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La Guardata
Villa La Guardata ligger på en bjergskråning blandt olivenlundene
og har en panoramisk beliggenhed med udsigt over den
nærliggende landsby Castiglion Fiorentino, som ligger 2 km væk.
La Guardata 1 ligger i stueetagen og består af en stor
opholdsstue med pejs, tv med dvd, telefon, Wi-Fi, veludstyret
køkken med elektrisk ovn, køleskab, opvaskemaskine, spiseplads
med bord til 8/10 personer samt et soveværelse med dobbeltseng
med eget badeværelse med badekar, et soveværelse med
dobbeltseng og badeværelse med brusebad, vaskerum,
centralvarme og aircondition. Til lejligheden er der adgang til en
dejlig veranda, hvor der er en gammel brændeovn, der også
fungerer som en grill og et udendørs bord i haven til 8/10
personer.

aircondition. Til lejligheden er der adgang til en dejlig loggia, der
giver mulighed for at spise morgenmad, mens du nyder det
smukke landskab og de intense dufte fra det toscanske
landskab. Udenfor er det udstyret med et bord til 6/8 personer
og en stor stengrill.

La Guardata 2 ligger på anden sal og består af en stue med
sovesofa, tv, telefon, Wi-Fi, veludstyret køkken med elektrisk ovn,
køleskab, opvaskemaskine, spiseplads med et bord til 8 personer,
en pejs , et soveværelse med dobbeltseng med eget
badeværelse med badekar, et soveværelse med 2 enkeltsenge,
badeværelse med badekar, vaskerum, centralvarme og
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Aktiv ferie i Toscana
Naturen og klimaet i og omkring Toscana lægger op til
udforskning af området, og her er der rige muligheder for at være
aktiv på sin ferie med vandre- og cykelture, mountain bike,
rideture og meget mere.
Her er en række eksempler som både foregår på selve
ejendommen eller i nærområdet:

besøge et par vingårde eller en lille lokal restaurant.
Ridning: Val di Choi byder også på mulighed for ridning. Man
vil naturligvis få en hest som passer til ens størrelse samt
rideerfaring.
Varmluftballon: Tag en flyvetur i varmluftballon over de
smukke toscanske landskaber. En helt unik oplevelse.

Vandring: Der er masser af vandreture man kan gå på egen
hånd og der kan udleveres kort med anbefalede ruter og kort. Det
er også muligt at få en stedkendt professionel engelsktalende
vandreguide med.
Cykling: Oplev de skønne toscanske landskaber på to hjul. Der
er både mulighed for guidede cykelture af en hel eller en halv
dags varighed samt cykelture på egen hånd, og der er mulighed
for både at leje almindelige cykler eller el-cykler. Det er også
muligt at lave en vinsmagningstur på cykel.

For børnene: Der er også tænkt på børnene. Pooludstyr for
børn udlånes gratis, og der kan også arrangeres gratis
skattejagt på ejendommen. Derudover er der mulighed for
pasta kurser for børn og ponyridning på en nærliggende gård.
Har man brug for det, er det også muligt at få en babysitter.

Vespa eller Fiat 500 Vintage: Hvad med at leje en rigtig Vespa
scooter eller en Fiat 500 og tage på tur ad de små snoede veje,
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Gubbio (90 km)
Gubbio er en charmerende middelalderby, der består af kvarterer
med smalle gader, små pladser og broer. Byen løber langs tre
parallelle gader, der er forbundet med smalle sidegader. Ud over
det romerske teater bevarer Gubbio stadig adskillige monumenter
med betagende skønhed som St. Johns kirke og det imponerende
Palazzo dei Consoli. Piazza della Signoria eller Piazza Grande er
mødestedet for byens liv, og under Corsa dei Ceri, en
regelmæssig begivenhed hvert år i september, er byen fyldt med
tusindvis af nysgerrige turister.
Gubbio ligger 90 kilometer fra Castiglion Fiorentino.
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Assisi (90 km)
Assisi tiltrækker hvert tusindvis af turister, takket være Italiens
skytshelgen, Frans af Assisi, der blev født her i 1226. Den
voksende interesse for Frans af Assisi har øget populariteten over
hele verden og er derfor for mange et af de mest interessante
steder i Italien. Gæsterne kan bl.a. besøge San Francescobasilikaen med dyrebare fresker af Giotto, Basilica di Santa
Chiara, San Rufino-katedralen, Palazzo dei Priori, Piazza del
Comune med Minerva-templet og Rocca Maggiore.
Assisi ligger 90 kilometer fra Castiglion Fiorentino.
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Firenze (90 km)
Firenze, renæssancens by er bestemt blandt de smukkeste byer i
Italien, verdensberømt for sin høje koncentration af kunstneriske
værker, der gennem århundrederne har givet den et meget unikt
udseende. Berømt i udlandet endnu mere end Rom, har tusindvis
af højdepunkter at se og lære af Uffizi-museet, Santa Maria del
Fiore-katedralen med baptisteriet, kirken Santa Croce, Piazza
della Signoria og Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti
og Boboli haver. Gå absolut ikke glip af panoramaudsigten fra
Piazzale Michelangelo.
Firenze ligger 90 kilometer fra Castiglion Fiorentino.
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Siena (70 km)
Siena er en af ??de mest fascinerende byer i Toscana, rig på
monumenter, museer, kunst og arkitektur, der stadig fortæller sin
strålende historiske fortid. Gå ikke glip af et besøg i katedralen, et
mesterværk i gotisk stil, Piazza del Campo med det vidunderlige
offentlige palads og Santa Maria della Scala-museet. Den
vigtigste begivenhed er Palio, der finder sted den 2. juli og 16.
august hvert år, vigtige dage, hvor byen er opdelt i distrikter, og
dens indbyggere konkurrerer i et hestevæddeløb om det
eftertragtede trofæ.
Siena ligger 70 kilometer fra Castiglion Fiorentino.
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Perugia (45 km)
Perugia er i Umbrien, er den økonomiske hovedstad, en vigtig
kunstnerisk og arkitektonisk perle. Hjertet af byen er Piazza IV
Novembre med den smukke Fontana Maggiore, det imponerende
Palazzo dei Priori og den storslåede katedral San Lorenzo. Hvert
år er Perugia vært for "Umbria Jazz", en musikalsk begivenhed på
internationalt niveau, hvor byen kommer til live med koncerter til
sent om aftenen udendørs og på de mest maleriske steder.
Perugia ligger 45 kilometer fra Castiglion Fiorentino.
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Arezzo (18 km)
Arezzo er en meget spændende og smuk by, beliggende på en
bakketop. Dens oprindelse er etruskisk, og måske var det en af
??de 12 oprindelige etruskiske byer. Hele Arezzo beskyttes af en
velbevaret ringmur med imponerende byporte og udover de
talrige monumenter og kirker. Også den gamle by er bestemt et
besøg værd, bl.a. med den store plads, Piazza Grande, som er
omkranset af maleriske middelalderhuse og renæssance palæer.
Byen er omgivet af vinmarker, så det vil naturligvis også være
oplagt at nyde et måltid mad med en god Chianti vin til.
Arezzo ligger 18 kilometer fra Castiglion Fiorentino.
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Cortona (10 km)
Beliggende på en bakke, 600 m. o.h. er Cortona en af ??de
ældste etruskiske byer. Både basilikaen Santa Margherita og det
lille franciskanske kloster ligger i gåafstand fra det historiske
centrum og er bestemt et besøg værd. Det samme er det
forholdsvis nyindrettede etruskiske akademimuseum (som
indviede de nye samlinger i september 2005).
Cortona ligger 10 kilometer fra Castiglion Fiorentino.
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Vin, gastronomi og forkælelse i Toscana
Med en beliggenhed i hjertet af Toscanas smukke landlige
omgivelser er der rige muligheder for både at få et indblik i det
traditionelle liv på landet bl.a. med produktion af vine, olivenolie
og lækre fødevarer, men også med masser af gode muligheder
for vinsmagninger, gourmetoplevelser, termiske bade med meget
mere. Her er en række eksempler som både foregår på selve
ejendommen eller i nærområdet:
Vinsmagning: Der er mulighed for at bestille flere forskellige
former for vinsmagning på ejendommen, guidet rundvisning og få
et spændende indblik i vingårdens historie. Der vil, lidt afhængig
af den valgte vinsmagning blive givet prøver på både rød, rosé og
hvidvine samt samt likør og grappa. Sammen med vinene vil der
også blive serveret lidt god mad, naturligvis lokalt produceret. Det
er også muligt at få arrangeret vinsmagning på en lang række
andre vingårde i bl.a. Chianti, Montalcino og Montepulciano både
med og uden guide og chauffør.
Kokkeskole: Lær at lave typiske toscanske retter og at sætte
maden sammen med de rette vine. Du kan også lære at lave
forskellige former for pasta, helt fra bunden, og naturligvis lavet af

økologiske råvarer. Det er også muligt at få en lokal kok til at
komme til din villa/lejlighed, og så kan man kokkerere sammen
med ham.
Vin- og olivenhøst: I høstsæsonen er det muligt at deltage i
høsten af vin og oliven og lære om produktionen fra drue til
færdigt produkt.
Trøffeljagt: Tag med en trøffeljæger og hans hund på
trøffeljagt i skovene og besøg trøffel museet og lær om
konservering af trøfler.
Oste: Lær at lave en traditionel Pecorino de Pienze ost. Bliv
guidet gennem hele processen og nyd bagefter en 4-retters
frokost, hvor man naturligvis også smager forskellige oste.
Afslapning: Få en dejlig omgang massage i din villa/lejlighed
af certificeret massage terapeut. Man kan også deltage i
kursus i mindfullness, winefullness eller private yoga lektioner.
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Castiglion Fiorentino
En meget charmerende by af etruskisk-romersk oprindelse, hvor
den oprindelige middelalderlige mur er forblevet næsten
fuldstændig intakt, og hvor man også kan finde etruskiske ruiner.
På det lokale museum kan man bl.a. se værdifulde værker og
malerier af kunstnere fra det 13. årh og fra balkonen ved rådhuset
kan man nyde udsigten ud over Val de Chio. I årets løb er der
mange kulturelle begivenheder med sport, musik, mad og vin
festivaler og i de små krogede gader finder man hyggelige
restauranter og cafeer og forskellige butikker.
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Pris og info på din rejse
Specifikation af priser
Prisen inkluderer
Mere

Prisen inkludere ikke

Ophold i 7 overnatninger uden forplejning i

Flyrejse

Husk
at læse alt igennem,
så der ikke kommer nogle overraskelser inden du
skal
afsted.måltider og drikkevarer
villa/lejlighed
som beskrevet
Ikke
nævnte
Slutrengøring
Generelt
for allepå
lejligheder
og villaer i Toscana:
Vinsmagning
dag 2

Drikkepenge

Rejse- og afbestillingsforsikring
DetPrivat
er muligt
at
få
morgenmad
bragt
til
boligen
hver
dag,
og
man
kan
også
bestille daglig eller f.eks. midtuge rengøring.
guidet byrundtur i Castiglion Fiorentino kun for
jeres gruppe/familie
Hvis du ønsker at undgå at stresse over indkøb ved ankomst, så send os din indkøbsliste, og vores partner sørger for at få dit
køleskab fyldt op. Denne service koster € 50,- og afregnes sammen med købmandsvarerne ved afrejse.
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Om os
Atlantik Travel
Atlantik Travel er en del af Limpopo Travel A/S, som har

Hos Atlantik er du i gode hænder

base på Hvidkilde Gods i Svendborg på Sydfyn. Limpopo
Travel A/S startede i 2003 med det formål at sende turister

Prisen på rejser er som de er. Nogle vil sige, at de er

på safari i det sydlige Afrika. Siden er aktiviteterne udvidet

dyrere, end hvis man selv arrangerer - og det er de nok

kraftigt - også med tilkøbet af firmaets egen lodge i

også. Men her skal man tænke på, at når man booker en

Sydafrika Balule River Lodge.

rejse hos os, så er man dækket under Rejsegarantifonden.
Vores krav til turene er, at alt skal være tilrettelagt for dig.
Fra du forlader dit hjemland til du kommer retur, skal du
være i sikre og gode hænder. Der skal, så vidt det

Hvorfor vælge at rejse med os?

overhovedet er muligt, ikke være nogen uforudsete
udgifter eller ærgerlige oplevelser. Vi hjælper dig med at

Først og fremmest laver vi rejser af høj kvalitet. Vores

være så godt forberedt på din drømmerejse som

primære opgave er ikke at få dig ud at rejse til den absolut

overhovedet muligt.

laveste pris. Det er der andre, der er bedre til end os. Vi
stiller store krav til vores samarbejdspartnere, så du kan
være sikre på, at din rejse bliver den rejse du har drømt
om.

Mød os til en ærlig snak
Du kan møde os på forskellige rejsemesser, men du også
velkommen til at besøge os på kontoret for at få en ærlig

Tryghed på din rejse?

snak om de forskellige muligheder. Kan du ikke møde os
personligt, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive

Vi står til rådighed både før, under og efter din rejse. Qua

til en af vores rejsekonsulenter, hvis du har spørgsmål

vores nødtelefon er vi ligeledes ved din side 24/7 under

angående en rejse. Vi har en firmapolitik om, at vi altid

hele rejsen, så måtte der opstå uforudsete udfordringer

svarer indenfor 48 timer.

undervejs, kan du altid få sat i os.
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