
 

Toscana venter: Livsnyderrejse på kendt vingård med udsøgte middage, 

velkomstgave, vin- og oliesmagning, vingårdsbesøg i Chianti Classico og 

swimmingpool. 4 dage. 

Fri ankomstdag 

 

Toscana er danskernes foretrukne region i Italien – og det er der mange gode 

grunde til.  Den helt specielle, autentiske stemning i det smukke landskab med 

oliventræer, cypresser og udstrakte vinmarker er enestående og har inspireret 

mange kunstnerne gennem tiden. Her er også en passion for god mad, vin og for 

livet i det hele taget. Lad dig rive med af stemningen på den lokale café eller 

besøg nogle af verdensberømte kunstskatte i Firenze. Dette 4 dages 

vingårdsophold giver dig en smagsprøve på Toscanas mange facetter.  

Midt i det pragtfuldt kuperede landskab i Appenninerne ligger vingården 

Colognole, der byder jer indenfor i de stilfulde og varme toscanske rammer. Her 

på den grønne bakketop – 450 meter over havet - kan I komme helt tæt på det 

verdensberømte, toscanske køkken og de mange gode vine fra Chianti-området, I 

kan slappe ved den udendørs swimmingpool og nyde den mageløse udsigt. Hvem 

ved - måske bliver det også til en shoppingtur til Firenze, som kun ligger 36 km 

herfra?  

Colognole har igennem generationer været ejet af den adelige familie Trivelli, og 

brødrene Mario og Cesare, der driver Colognole i dag, er meget ambitiøse og 

dygtige vinbønder.  

Program for 4 dages lisvnyderrejse på toscansk vingård 

1. dag. Velkomstmiddag med sæsonens specialiteter på Il Colgonolo. 

Velkomstgave: Colognole Chianti Rufina Docg. Overnatning i dobbeltværelse.  

2. dag. Morgenmad på Il Colgonolo med bl.a. hjemmelavede tærter og 

friskpresset juice. Derefter rundvisning på vingården, vin- og oliesmagning. 

Eftermiddag til fri afbenyttelse ved poolen eller sightseeing i Firenze (frivillig). 

3. dag. Morgenmad på Il Colognolo. Kursus i ostetilberedning efterfulgt af 

ostesmagning og frokost. Om eftermiddagen er der besøg på en Chianti Classico 

vingård, hvor I bliver trakteret med en vinsmagning. Dagen afsluttes med middag 

på Il Colognole med en udsøgt vingave: Le Lastre Igt Toscana.  

4. dag. Morgenmad på Il Colognole, afslapning ved poolen måske krydret med en 

lille spadseretur i området. Individuel afrejse.   

Prisen for denne rejse er kr. 2.233.- pr. person, og inkluderer de fleste måltider, 

aktiviteter og ophold i værelse med eget bad på den smukke vingård.  



 

Rejsen med Local Living til denne skønne vingård i Toscana indeholder:  

 3 overnatninger på vingården Colognole nordøst for Firenze 

 Ophold i dobbeltværelse incl. morgenmad 

 Fri ankomst mellem 15. august til 19. oktober, 2015 

 2 vingaver 

 2 x middage i vingårdens egen restaurant 

 2 x vinsmagninger 

 1 x oliesmagning  

 1 x kursus i ostetilberedning med efterfølgende ostesmagning 

 1 x frokost med drikkevarer 

 Besøg på 2 vingårde og en rundtur i vinmarken 

 Adgang til swimmingpool med liggestole  

 Gratis parkering og internet 

 

Rejsen indeholder ikke:  

 

 Fly Danmark – Toscana t/r (nærmeste lufthavne: Firenze, Bologna og Pisa) 

 Transport fra lufthavnen til Colognole (transfer kan arrangeres mod 

betaling – alternativt kan I leje bil til ca. kr. 200 pr. døgn (lejebil til 2 

personer)  

 Tillæg for enkeltværelse kr. 1500.- 

 Turistskat 1 euro pr. person 

 Evt forsikringer 

 Udflugt til Firenze 

 Tilkøb af massage, tennis, cykler eller trøffeljagt (i sæsonen), ridning eller 

trekking.  

 

 
Bestil her og nu, forlæng sommeren og få en smag af Toscana  

 


