Pisa – Montecatini – Chianti - Florens –
cykelresa på egen hand 2022

Tåg hela vägen från Sverige går också bra. Fråga oss om tips och råd.
Kommer ni med bil finns parkeringsmöjligheter på hotellet i Pisa eller i P-hus.

6 övernattningar 225-280 km
Lätt/ normal cykling

Program
Avresedatum: Lördagar 3 april till 9 oktober 2022
Drömmen om Toscana, låt den gå i uppfyllelse med en härlig cykeltur!
Toscana är förmodligen Italiens mest kända och mest älskade landskap. Här möter
vi god mat, goda viner, vänliga människor, ett böljande landskap med cypresser,
vingårdar och tusenåriga byar.
På denna resa får ni verkligen uppleva Toscana med Puccini-staden Lucca, Pisa,
Chiantidistriktet, kurorten Montecatini Terme samt en av världens vackraste
städer, Florens.
Cyklingen är varierande, kan anses som medelsvår.
Cyklingen (225-280 km) går mestadels på flackt område. Några etapper är lite
backiga, men är inte speciellt krävande. Cyklingen går mestadels på vanliga
landsvägar. I närheten av städerna får man räkna med en hel del trafik.
Orkar ni inte cykla någon dag finns tågförbindelser mellan alla övernattningsorter.
Resstart
Lördagar 3 april – 9 oktober 2022.
Hotell
Ni bor på 4-stjärniga hotell med frukost.
Halvpension kan inte bokas.
Resa hit:
Närmsta flygplatser är Pisa och Florens.
Tåg går mellan Pisa och Florens. www.trenitalia.com . www.pisa.airport.com

Dag. 1. Ankomst Pisa.
Pisa är en av de äldsta städerna i Italien, förr en mäktig medtävlare till Venedig och
Genua Ta en titt på det lutande tornet, Piazza del Duomo, katedralen mm.
Dag 2. Pisa - Lucca (ca 35 km på cykel)
Ni börjar er cykling och når Massaciuccolisjön med anknytningar till Puccini. Ni
kan beundra utsikten och fortsätter genom oändliga olivodlingar når floden Serchio
som ni följer fram till Lucca. På vägen passerar ni en hel del fästningar och vakttorn
som påminner om de många striderna mellan Lucca och Pisa.
Den medeltida staden Lucca är omgärdad av en 12 meter bred mur, där man kan gå
och cykla.
Dag 3. Lucca – Montecatini Terme (ca 40 km)
Dagens etapp bjuder på vackra vyer och ni kommer till staden Montecarlo efter en
längre stigning. Montecarlo är en medeltida muromgärdad stad, berömt för sitt vita
vin, Montecarlo DOC. Besök någon av vinstugorna för en provsmakning innan ni
fortsätter till Montecatini. Så småningom kommer ni ut på ett vackert slättland,
som omger Montecatini, med stora odlingar av blommor och prydnadsväxter. I
Montecatini Terme skall ni bo i 2 nätter.
Dag 4. Montecatini Terme – Rundtur (ca 55 km)
Montecatini Terme är en välkänd turistort med termalbad, fler hundra hotell,
vackra parker, massor av shopping, men ett lugnt och avkopplande tempo. Ni kan
välja mellan att stanna och njuta av denna förtjusande stad eller göra en cykeltur
som tar er förbi villor från Medici-tiden, olivodlingar, vinodlingar och vackra
bondgårdar. Ni kommer bland annat till Vinci, Leonordos födelseby. Här finns även

ett museum över hans liv och verk. Ni befinner er nu i vindistriktet Chianti. Avsluta
gärna dagen med en tur med bergbanan upp till Montecatini Alto.
Dag 5. Montecatini – Pistoia (ca 30 km
När ni lämnar Montecatini kommer resans mest utmanande stigning, men sedan
kan ni ta en paus i den lilla medeltida byn Montevettolini. Ni fortsätter mot Pistoia
med utsikt över floden Arno. Pistoia är inte så välkänd, men kallas ofta ”Lilla
Florens” då den påminner mycket om grannstaden med sina små charmiga torg
och imponerande kyrkor.
Pistoia är rikt på kulturskatter från romansk och renässanstid. Här finns ett av
Italiens vackraste torg. Piazza del Duomo.

Allt detta ingår:
•

6 övernattningar i rum med dusch och wc, och frukost. 4-stjärnor.

•

Bagagetransport mellan hotellen.

•

Personlig information och cykelutlämning på engelska.

•

Kartor och vägbeskrivningar på engelska, ett set per rum.

•

App finns att ladda ner med GPS-data

•

Service hotline.

Dag 6. Pistoia – Florens (ca 50 km)
Er sista etapp mot Florens går på slättlandet mellan floderna Arno och Ombrone,
med stora trädgårdsodlingar. I Poggio a Caiano kan ni se en av de berömda Medicivillorna. Sedan vidare på cykel fantastisk tur genom landsbygden som omger
Florens. Ni följer sedan floden Arno, långt från trafiken. Ni kommer in i Florens vid
Parco delle Cascine, och följer sedan cykelvägen längs Lungarno in till Florens
centrum. Cyklarna lämnar ni på hotellet.
Dag 7. Hemresa eller kanske någon extra natt i Pisa eller Florens.

Vad kostar resa?
Priset gäller per person i svenska kronor.
Utresa LÖRDAGAR 3 april - 9 oktober 2022

Våra uthyrningscyklar i Toscana
Cyklarna är av hög standard, 21-växlade cyklar med handbroms, alternativt 7växlade med fotbroms. Aliminiumram, pakethållare, gel sadel, m.m. Möjlighet att
hyra elcykel finns. Unisex och herrcyklar. 27-växlade cyklar PLUS för er som vill ha
lite sportigare variant.
Alla cyklar är utrustade med styrledsväska, cykelväska, lås samt ett litet
reparationsset för att laga punkteringar. Om ni råkar ut för allvarligare fel, kan ni
ringa vårt servicenummer.
OBS! För att få rätt cyklar behöver vi veta er längd. Meddela detta vid
bokningstillfället.
Vi rekommenderar hjälm för er säkerhet. Finns att hyra.

Eventuell turistskatt "citytax" kan tillkomma med ca 1-2 € per natt. Betalas direkt
till hotellen.
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