
De ideale rondreis

Italië

Aosta vallei
Spectaculaire bergen en valleien, verlaten dorpjes en natuurparken
bijv. Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Turijn
Barokke stad, rijk aan cultuur, arcaden, boulevards, terrassen.
En natuurlijk het mysterie van de lijkwade...

Cinqueterre
5 Prachtdorpen tegen de stijle rotsen aangebouwd. Afdalen is geen 
probleem, maar dan moet je weer omhoog. 

Lucca
Heerlijke stad vol met palazzi en pleinen. Eindeloos wandelen door de 
straatjes met op elke hoek een verrassing.

San Gimignano
Middeleeuws stadje met spectaculaire torens. Zorg dat je er vroeg bent 
zodat je de stad nog even voor jezelf hebt.

Piombino, Riotorto en Suvereto. 
Even op bezoek bij Pino en de omgeving verkennen. 
Agriturismo Villa Brancatelli
Loc. La Casa Rossa 2 - 57020 Riotorto (LI) ITALY
tel:0039 0565-20655 - Cellulare: 0039 3475027043
e-mail: info@brancatelli-toscana.it

Montalcino
Even wijnproeven bij Castello Banfi, Toscaanser dan dit kan het 
landschap niet worden.

Siena
Het plein en de dom zijn zeker een bezoek waard, hoewel het stadje 
eromheen minder charme heeft dan Lucca. De rit dwars door de bergen 
van Riotorto naar Siena is Toscane op z’n mooist.

Florence
Druk, druk, druk maar zo de moeite waard. Hier voel je de roots van de 
kunst en architectuur.

Modena
Als je je even door de industriele voorsteden heenbijt, word je hartelijk 
ontvangen in het middeleeuwse centrum.
Niet vergeten Balsamico te kopen!

Mantova
Een romantische stad met een overdaad aan bezienswaardigheden. 
Paleizen, kunst, water, echt de moeite waard.

Verona
Een van de mooiste steden van Noord-Italië, hier kun je wel wat langer 
doorbrengen; Modena en Mantova zijn meer ‘dagtochten’.

Dolomieten
Als je tijd hebt, kun je hier naar hartelust rondrijden of -wandelen. Elk 
seizoen is hier anders maar even ontzagwekkend.

Toscaanse parels: Certaldo, Panzano, Volpaia, Vertine, Monteriggione, 
Gargonza, Lucignano, Pienza, Saturna, Pitigliano
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