
 
Veteraner på tur til Toscana 

16 rejselystne veteraner var i september på tur med Risskov Rejser til Toscana med DLOs 
Veteranklub. Vi har modtaget følgende rejsebeskrivelse fra Frieda Lützen og Harry Hansen fra 
Veteranklubben Sydjylland. 

 

Søndag morgen 15. september startede 16 personer 
fra Veteranklubben i DLO turen til Toscana. Det blev 
en dejlig uge med fantastiske oplevelser. 

Vi startede den første dag med besøg i Pisa, hvor det 
skæve tårn, domkirken og dåbskapellet blev besøgt. 

 

Mandag 16. september blev byen Montecatini 
Terme – som på hele turen blev byen, vi boede i – 
set på gåben. 

En skøn by, hvor der er så meget at opleve bl.a. 
kirken Santa Maria Assunta, det smukke gamle 
rådhus og pladsen Piazza Popolo med et væld af 
cafeer og butikker. 

Vi tog den lille røde kabelbane fra 1898 op i 299 
meters højde til bydelen Montecatini Alto. En meget 
charmerende by, med en fantastisk udsigt. 

 



Tirsdag 17. september kørte vi til Forte dei Marmi, 
som er hjemsted for billedkunstnere og rigmænd, 
der kommer for at nyde stranden. Vi nød der en skøn 
frokost, som vores guide fik fremtryllet. 

Om eftermiddagen kørte vi til en klassisk Toscansk 
landejendom, Villa Stabbia, der er ejet af danske Tine 
og hendes italienske mand Mario. Her hørte vi om 
produktionen af olivenolie og fik dejlige 
smagsprøver. 

 

 

 

 

Onsdag 18. september tog vi toget til byen Pistoia med det spændende historiske centrum med 
monumenter og kirker. Her fremtryllede vores guide også en »fængslende« frokost, der bestod af 
kylling- leverpostej, suppe kogt på ben, indmad og daggammelt brød, og til sidst spaghetti med 
trøfler. Det var dog kun suppen der var oprindelig fængselsmad. 

 

Torsdag 19. september tog vi igen toget denne gang 
til Firenze. En smuk historisk by, men med virkelig 
mange turister. Vi gik på byvandring, og så på alle de 
historiske kirker, den berømte gamle guldsmedebro 
og Uffizi-galleriet. 

 

Fredag 20. september gik turen i bus til byen Lucca, 
som er en rigtig middelalder perle helt tilbage til 
romertiden. Det er her Puccini er født, og vi sluttede 
med en tur på bymuren. 

Eftermiddagen blev tilbragt på egen hånd i 
Montecatini. 

Fredag aften fik vi gennem vores guide købt billetter 
til en fantastisk koncert med Montecatini opera. En 
oplevelse vi sjældent vil glemme. Musikken og stedet 
gik op i en helhed så stemningsfyldt. 

 



Lørdag 21. september tog vi sydpå til først et besøg i byen Volterra, der ligger majestætisk på en 
545 meter høj bakketop. Den har snævre gader med bl.a. små butikker med kunsthåndværk. 
Derefter kørte vi til byen San Gimignano med oprindelig 72 tårne fra 1200 – 1300-tallet. 

Derfra kørte vi til et familiedrevet turistlandbrug, Agriturismo Poggio Alloro, hvor vi blev vist rundt 
på gården med bl.a. verdens største kvægrace, Chianina, der vokser forholdsvis langsomt og derfor 
er leveringsdygtig i smagfulde bøffer. Vi smagte deres egen vine, oste og pølser. 

Søndag 22. september gik turen retur til Danmark. Vi forlod Italien i regnvejr, hvor hele ugen ellers 
kun havde været med solskin og varme mellem 26-32 grader. 

Tak til Risskov rejser og en fantastisk guide Henriette 
Berg Hansen for en dejlig tur.  

 


