KONCERTREJSE
21. - 24. juli. 2021
Beskrivelse af rejsen
Fly Firenze t/r. Hotel, bus, rundtur og ½ pension samt middag på Officine Bocelli
Food Court, med små overraskelser, og Shuttlebus til koncertplads og retur. Evt.
mulighed separat køb af billet til Bocelli- koncert. Rejsen er rettet til og forbedret i
forhold til rejsen i 2020, og det er lykkedes at finde ekstra vinsmagning m.m. Rejsen er
midt i højsæsonen for ferie og varmen.
21. juli: Fly Billund eller København til Firenze R/T
Fly fra Billund kl. 11.00 via Frankfurt med ankomst Firenze kl. 17.20
Fly fra København kl. 11.30 via Amsterdam med ankomst Firenze kl. 16.55
Ved ankomst til Firenze fælles bus til hotel Alcide i Poggibonsi. Aftenmåltid inkl.
1 gl. vin på hotel
22. juli: Formiddagen fri til afslapning eller byvandring i Poggibonsi
Kl. 14:00 kører ”Koncertbussen” til La Sterza. Her bliver der let rundvisning og
mulighed for afslapning. Middag /1 gl. vin kl. 17:00 i Officine Bocelli Foodcourt
og derfra til og fra koncert m/Shuttlebus
Ca. kl. 01:00/01:30 kører bussen tilbage til hotellet.
23. juli: Formiddag fri. (Sove længe)
Kl. 13:00 kører vi til San Gimignano til vingård og vinsmagning.
Ca. kl. 16:00 kører bussen til San Gimignano by til rundtur på egen hånd.
Kl. 18:30 middag m/1 gl vin inden turen tilbage til hotellet ca. kl. 20:30
24. juli: Check ud fra hotellet og vi pakker bussen kl. 10:00,
Kl. 10:30 hvor bussen kører til hjertet af Chianti Classico til byen Panzano,
hvor der er afsluttende vinsmagning med let frokost på vingården
Fatt. Le Fonti.
Kl. Ca. 14:30 kører bussen til lufthavnen.
Fly Firenze kl. 17.55 via Frankfurt med ankomst Billund kl. 22.35
Fly Firenze kl. 17.40 via Amsterdam med ankomst Kastrup kl. 22.30

NYT
inkl.

Evt. spørgsmål rejsen på mail info@bocelli.dk eller tlf. 2192 5475
Evt. opdateringer og forbehold for evt. restriktioner for Coovid19 følger løbende.
PRIS /person i dobbeltværelse: Flyrejse, hotel, bus, middage, vinsmagninger, shuttlebus
og det løse: Kr. 8.750, Tillæg for enkeltværelse kr. 600,I forbindelse med bestillingen betales et depositum stort kr. 500/person
6 uger før rejsen modtages en faktura på restbeløbet.
Køb af rejsen hos IIS via dette LINK TIL REJSEN
Selve rejsen købes hos rejsebureauet Italien Information Service AS (IIS), medlem af
Rejsegarantifonden nr. 1324, www.iis.dk
Husk gyldigt pas og Dankort ved hånden ved bestillingen. Vær om hyggelig med at taste
navne mv og nøjagtigt som de fremgår af gyldige pas -ellers kommer man jo ikke med
flyet.
Koncertbilletter
De som ønsker at deltage i Bocelli-koncerten køber billetter a’ kr. 2.000 direkte hos Pran
Vinimport. info@bocelli.dk, 21925475
Billetten er inkl. middag i Bocelli restaurant:
Officine Bocelli Foodcourt
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