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Sommertur til Toscana med Andrea Bocelli konsert  
26.07. – 30.07. 2022 
 

   

En uforglemmelig reise til Toscanas rullende åser og maleriske landskap. 

Turens høydepunkt er Andrea Bocellis friluftskonsert ved hans oppvekststed 

og hjem i Lajatico. Turen er ellers krydret med en dag i Firenze, vingårder, 

Puccinis fødeby Lucca samt at vi bor i vakre Montecatini.  

Dag 1  Avreise til Montecatini Terme  

Avreise  med KLM  fra Stavanger Lufthavn Sola kl. 06:20, via Amsterdam, 

ankomst Bologna kl.12:30. Etter lett lunsj i Bologna kjører vi  til vakre 

Montecatini Terme. Vi skal bo godt på Grand Hotel Nizza et Suisse i 4 

netter. Flotte fasiliteter med utebasseng, fri WiFi, minibar, terasse m.m. 

Ler mer om hotellet her: www.grandhotelnizza.it  

 

  
Dag 2  Firenze  

Dagstur til Firenze hvor vi møter lokalguide som tar oss med på en 3-

timers sightseeing. Vi besøker Santa Maria del Fiore katedralen og ser 

verdens største kuppel. Etter sightseeing har  vi flere timer til fri 

disposisjon. Besøk Uffizi kunstgalleri eller Ponte Vecchiobroen med alle 

gullsmedbutikkene. Byen står på UNESCO sin liste, har enestående 

arkitektur og er et shopping eldorado. Retur til Montecatini. 
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Dag 3  Toscana, vingård og konsert 

Vi opplever Montecatini på formiddagen og ettermiddagen. Senere reiser 

vi ut til en vingård i det nydelige landskapet. Vi koser oss med middag og 

vinsmaking. Videre til Teatro del Silenzio hvor vi går ca 2 km frem til  

anlegget som bygges opp hvert år for 1 Bocelli konsert. Konserten 

begynner 20:30 og vi har gode nummererte plasser. Opplev den magiske 

stemningen og musikk i verdensklasse med en av verdens beste tenorer 

og operasangere på hjemmebane. Retur sen kveld. 

 

  
Dag 4   Lucca og vinsmaking 

På formiddagen besøker vi Lucca, en av de rikeste og best bevarte byer i 

Nord-Italia. Innenfor de brede bymurene har vi lokal guide med i 2 timer, 

og ser blant mye annet Puccinis fødested. Litt fritid til lunsj og nyte 

inntrykkene . Vi skal også besøke Fattoria il Poggio. Her blir det smaking  

av gode viner med delikatesser til, det er bare å glede seg.   
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Dag 5  Hjemreise til Stavanger 

Etter frokost kjører vi til Bologna og hjemreise med KLM kl. 13:10 via 

Amsterdam. Ankomst Stavanger Lufthavn Sola kl. 17:35. Arrivederci! 

Reisefakta 
Dato:  26.–30.07. 2022  

Pris: kr 17 950,-  

Påmeldingsfrist:  snarest - begrenset antall plasser! 

Prisen inkluderer: 

 Reiseleder fra Boreal Adventure  

 Flyreise Stavanger – Bologna t/r  

 Lunsj inkl. 1 drikke og kaffe i Bologna  

 4 netter på Grand Hotel Nizza et Suisse i Montecatini Terme inkl. frokost 

 3 middager på hotellet 

 Dagstur til Firenze med lokalguide eksl. innganger 

 Vingårdsbesøk med middag og vinsmaking dag 3   

 Andrea Bocelli-konsert. Setekategori "2a Poltrona" (nummererte 

billetter) 

 Dagstur til Lucca inkl. 2 timers bysigtseeing med lokalguide 

 Besøk på vingården Fattoria il Poggio med 4 viner, Vin Santo, grappa og 

smaksprøver av lokale spesialiteter  
 

Ikke inkludert: 

 Tillegg enkeltrom 4 netter: kr. 2 000,- (begrenset antall)   

Depositum kr 4000,- betales for gyldig påmelding. Restbeløp forfaller 90 dager før avreise.  

Påmelding på nettside Boreal Adventure www.borealadventure.no   

Telefon  51 82 02 10  / epost reiser@boreal.no   

 
Informasjonsbrev om turen sendes ut 7-10 dager før avreise. Sjekk at navn på alle påmeldte på 

bestillingsbekreftelsen er identisk med pass, inkl. alle for-, mellom og etternavn slik at det blir 

riktig på flybilletten (navne endring kan medføre merkostnader).  
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