Beleef de Toscaanse nazomer

...in een van de klassieke automobielen van Chrome
Elk jaar vertrekt Chrome - Classic Car Events met een tiental
klassiekers in oktober richting Toscane. Nadat we onze
automobielen in Toscane hebben opgepoetst en ingereden
hoeft u alleen nog maar in te stappen en te genieten van vijf
heerlijke nazomerdagen toeren door het prachtige landschap.

Vijfdaags arrangement
DAG 1

DAG 4

• Vliegen op Pisa of Florence, op eigen
gelegenheid transfer (huurautootje)
naar Castello di Gargonza.
• Kennismaken met de organisatie;
gelegenheid voor lunch en een middagtraject door de heuvels in een van
onze klassieke automobielen.
• Diner en overnachting in Castello
di Gargonza.

• Via de ‘heilige’ route met bezoek aan
diverse eeuwenoude kloosters en kerken
of via de iets minder heilige route langs
een aantal bekende wijnstadjes en wijnhuizen leidt de weg u naar Lucignano
voor een heerlijke lunch bij Fabrizio
van ‘Il Goccino’. Daarna richting de
‘thuisbasis’ met als laatste tussenstop;
een ijsje halen in Monte San Savino.
• Overnachting in Castello di Gargonza.

DAG 2

DAG 5

• Dagvullend traject door de Chianti vallei,
bezoek aan oude etruskische stadjes
zoals Radda, Greve en Volpaia.
• Einde dag aankomst in San Casciano.
• Diner en overnachting in Villa Il Poggiale.

• Een toer door Val Di Chiana en nog
even met de wind door de haren in jouw
cabriolet de laatste kilometertjes maken,
een koffietje in Civitella.
• Na een laatste lunch onder de olijfbomen
van Gargonza reist u terug naar Florence.

DAG 3
• Zuidwaarts via San Gimignano in de
richting van de Colli Senesi, de typisch
toscaanse kleiheuvels met hun
schitterende vergezichten.

Kosten
Voor 2 personen: € 1995. Incl. klassieke
automobielen (o.a. Alfa Romeo spider, MG
B roadster, Fiat 1500 cabriolet), verzekering,
alle kilometers, begeleiding en pechhulp,
reserve auto, 2 overnachtingen in Castello di
Gargonza, routebeschrijvingen, vastleggen
overige hotels (i.o.). Excl. transfers, hotels
dag 2 en 3, diners, lunches en brandstof.
MOGELIJK TEGEN MEERPRIJS

• Einde dag aankomst in het eeuwenoude
Pienza met zijn betoverende avondlicht.
• Diner en overnachting in Relais il
Chiostro di Pienza.

• Een extra dag met een bezoek aan
Siena of Arrezzo.
• Verleng uw reis met een bezoek aan
Firenze.
• Upgrade naar die ene speciale klassieker.
• Een operazanger bij diner (romantisch!).
Is het traject iets te lang of heeft u andere
ideeën; arrangementen kunnen op maat
worden aangeboden.
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