4-daagse Vespa tour
toscane
7 dagen vespa tour in
toscane net te lang?
Dan is deze 4-daagse tour
zeker iets voor jou!
info@invespino.com
0031623015383
invespino

het beste van Toscane
Deze 4-daagse tour is ideaal voor iedereen
die Toscane op een authentieke manier wilt
ervaren maar waar 7 dagen net te lang voor
is. Natuurlijk reis je ook in de korte tour op
het Italiaanse vervoersmiddel, dat staat voor
vrijheid, elegantie en gemak; de Vespa!

toscane, diverser dan je denkt!

Toscane is ongetwijfeld de meest
bekende van alle regio´s in Italie,
waar kunst, cultuur, een lieflijk
landschap en heerlijke wijnen bij
elkaar komen. De Vespa kent ook
haar oorsprong in deze regio; in
Pontedera zoefde 75 jaar geleden
de eerste Vespa de straat op.
Tijdens deze korte tour ontdek je
onder andere het glooiende
gebied rondom Lucca en Pisa, de
verrassende kustlijn, en natuurlijk
de wijnvelden.
Verblijven doe je in Toscaanse
style, in Villa Michaela. Deze luxe
villa ligt op slechts 10 minuten
rijden van Lucca en is de ideale
uitvalsbasis om dit deel van
Toscane te ontdekken.

dag 1 Aankomstdag
Accommodatie
Op deze (hopelijk) erg zonnige dinsdag ben
je van harte welkom bij je accommodatie
Villa Michaela vanaf 14:00. Nadat je bent
ingecheckt kun je heerlijk even ontspannen
bij het zwembad, in de tuin of direct even
een mooie wandeling maken over het
landgoed. Rond het einde van de middag
komt de Vespa verhuurder met de Vespa's,
voor het adminstratieve deel van de tour. De
helmen en de sleutels worden overhandigd,
dus je bent klaar om te gaan!
Aangezien het de eerste avond is, hebben
we iets speciaals in de tuin gepland! Wat is
een betere manier om dit Italiaanse avontuur
te starten dan met een pizza party? Deze
avond staat geheel in het teken van elkaar
leren kennen en genieten van de heerlijke
omgeving en Italiaans eten en drinken. Over
de betaling hoef je je geen zorgen te maken,
dat heeft Benjamino al geregeld.
Voor meer informatie over de locatie bekijk
de website van InVespino of Villa Michaela.

vespa
De Vespa wordt geleverd aan het hotel
door mijn vrienden van The Vespa Rent,
vanuit Pisa. Hierdoor hoef jij niet te wachten
bij
het
verhuurbedrijf
en
kun
je
morgenvroeg direct van start! De Vespa in
Italië is 125cc, dat betekent dat je ongeveer
70 km/h
kunt rijden. Hiervoor is een
rijbewijs B (autorijbewijs) verplicht. Tijdens
de tour zal de snelheid ongeveer liggen op
40 á 50 km/h.
De Vespa is de ideale manier om je te
verplaatsen in Toscane, de bakermat van
deze iconische scooter.

dag 2

Montecatini terme - Montecatini Alto - Collodi - Montecarlo - Lucca (75 km)

Wijntour mogelijk?

Vespa's klaar? Starten maar!
Hopelijk heb je gisteravond niet te veel
gedronken, want we gaan vandaag voor onze
eerste rit. We trekken door de heuvels van
Lucca met als doel Montecatini Terme.
Onderweg passeren we middeleeuwse dorpjes
en kun je genieten van panoramische uitzichten.
Montecatini staat bekend om haar thermale
baden. Dit bedevaartsoorts floreerde in de jaren
'60 maar is nu redelijk verlaten. We vervolgen
onze weg voor de lunch naar Montecatini Alto.
Een leuk dorpje op de top van de heuvel en is de
HIGHlight van de dag met een van de meest
spectaculaire uitzichten van Toscane!

Dit dorpje is precies wat je vooraf van Italië
verwacht: smalle straatjes en een leuke piazza.
Op de terugweg passeren we het dorpje
Collodi, bekend van het sprookje Pinocchio. Hier
is een pretpark volledig gewijd aan Pinocchio.
Vooral het uitzicht over het stadje is fantastisch,
dat wederom tegen een berg is gebouwd. Als je
een fan bent van souvenirs, dan komen we tal
van plekken tegen waar je deze iconische pop
kunt kopen.
Mocht je meer van de wijn zijn? Dan maken we
zeker even een stop bij een geweldig wijnhuis in
Montecarlo.

Drink and drive is ook verboden in Italië, dus een
wijntje proeven is zeker mogelijk maar echt een
uitgebreide proeverij is niet verstandig als je
daarna nog op de Vespa moet.
Vandaar zullen we vandaag wel een bezoek
brengen aan een wijnhuis, maar nog niet de
proeverij doen. De proeverij zal plaatsvinden in
de villa zodat je heerlijk ontspannen kunt
proeven van de geweldige wijnen die hier
worden gemaakt. Overdag kom je dus al meer te
weten over de productie en zie je dus waar het
vandaan komt, dit zal de beleving alleen maar
ten goede komen.
Daarnaast is het ook mogelijk om na het proeven
natuurlijk wijn te kopen, eventueel kan dit ook
naar Nederland worden getransporteerd.
In het Italiaans zeggen we dan "Cin Cin", dit komt
van het geluid wat de glazen maken bij het
proosten!

dag
Dag 3

de toscaanse kust

bezoek aan pisa?

Misschien denk je bij Toscane niet direct aan de
kust, maar vooral aan het glooiende landshap en
de uitgestrekte wijnvelden en olijfgaarden.
Echter, Lucca ligt op slechts 15 km van het
strand! Bekende badplaatsen als Viareggio en
Forte dei Marmi worden iedere zomer erg goed
bezocht. Wij zullen via een rustige weg door de
heuvels van Lucca richting de kust trekken.
Daarnaast is het ook mogelijk om naar de
waterval van Camaiore te gaan, mocht je het
strand niet zo trekken. Genoeg mogelijkheden
voor verkoeling vandaag! Het uitzicht onderweg
is wederom waanzinnig; met aan de ene kant de
ruige Apenijnen en de andere kant de zee.
Kortom, voor ieder wat wils!

Pisa ligt ook dichtbij Lucca en dus ook bij het
strand. Deze historische stad is vooral bekend
om de scheve toren, maar eigenlijk heeft het
nog zoveel meer! Denk aan de botanische tuin,
pleintjes met alleen maar studenten en locals,
en de mooie architectuur. Vergelijkbaar met
Florence loopt ook de rivier Arno dwars door de
stad heen, Die geeft het centrum karakter en
daarnaast erg leuk om met de Vespa over heen
te rijden! Pisa is dus zoveel meer dan alleen de
scheve toren, dus een bezoek met de Vespa aan
de stad is zeker aan te raden. Je kunt er dus voor
kiezen om bijvoorbeeld tegen het einde van de
middag naar Pisa te gaan voor een Aperitivo of
een diner.

dag 4

Pontedera - Vespa museum - San gimignano - Pisa (90 km)

La bella Toscana
Na 3 nachten in Lucca rijden we eerst
(gezamenlijk) landinwaarts; alles wat je van
tevoren van Toscane verwachtte, wordt nu
werkelijkheid: kronkelende wegen, kleine
dorpjes, wijnvelden en overal waar je kijkt
olijfbomen. Het doel van vandaag is UNESCO
werelderfgoed stadje San Gimignano, ook wel
het Manhattan van Toscane genoemd met haar
imposante skyline. De gasten die voor de lange
tour hebben gekozen zetten daarna koers
richting de Chianti regio, echer de korte tour zal
na de lunch in San Gimignano terugkeren
richting Pisa. Je krijgt de route mee, zodat je
gemakkelijk weer in Pisa uitkomt.

Bij terugkomst in Pisa kun je de Vespa weer
inleveren bij het verhuurbedrijf, maximaal om
19:00. Vanuit hier kun je je reis vervolgen, je
bagage zal ook hier staan. Mocht je met de auto
zijn kun je ook een taxi nemen terug naar Villa
Michaela om daar je bagage op te halen.
Na 3 dagen heb je Toscane op een unieke
manier ervaren en ook de vele gezichten
gezien die deze regio heeft. Het is perfect te
combineren met bijvoorbeeld een stedentrip
Florence, wat op slechts een uur ligt van Pisa en
Lucca. Benjamino adviseert je graag over de
andere mogelijkheden in Toscane. Neem dus
gerust contact op!

Prijs en beschikbare data
Prezzo del tour
De kosten van deze korte Toscane tour
bedragen
€435
p.p.
(exclusief
boekingskosten en verplichte bijdrage
GGTO)
Wat krijg je allemaal voor dit bedrag?

3 overnachtingen in Villa Michaela
(inclusief ontbijt).
3 dagen Vespa huur 125cc.
Diner op de eerste avond:
Pizzaparty met italiaanse chef en
drankjes.
Vespa levering bij Villa Michaela
Benjamino, die je alle hotspots laat
zien.
Telefoonhouder op de Vespa en de
routes om ook zelf op pad te
kunnen.
In Vespino is aangesloten bij GGTO.
Hierdoor boek je met zekerheid.

Exclusief
Mogelijkheid tot het volgen van een
kookworkshop met gepassioneerde
Italiaanse
maar
goed
Engels
sprekende kok a €75 p.p..
Een transfer vanaf Pisa Airport naar
Villa Michaela (€15 p.p.)
Boekingskosten (€25)
Verplichte bijdrage Garantiefonds
(€7,50)

Beschikbare data 2021:
Aankomstdag dinsdag
Vertrekdag vrijdag
6 juli - 9 juli
13 juli - 16 juli
20 juli - 23 juli
27 juli - 30 juli
3 augustus - 6 augustus
10 augustus - 13 augustus
17 augustus - 20 augustus
24 augustus - 27 augustus
31 augustus - 3 september

Andere tips

FAQ
Is er een speciale COVID-regeling?

Hoeveel kost een extra Vespa?

Aangezien dit jaar nog zeer onzeker zal zijn
vraagt dit om flexibiliteit. Daarom boek je
zonder zorgen, mocht er een negatief
reisadvies gelden (rood of oranje, van ofwel
Nederland ofwel Italië) dan krijg je de
volledige aanbetaling terug. Je betaalt pas
het overige deel als het zeker is dat reizen
weer is toegestaan deze zomer.

De kosten van een extra Vespa bedragen
€180 voor drie dagen, (€90 p.p.)

Hoe ben ik verzekerd?
Door de Vespa-verhuur ben je verzekerd voor
schade aan derden. Mochten er echter
beschadigingen, krassen, deuken etc. aan jouw
eigen Vespa ontstaan, dan kunnen hiervoor
kosten in rekening worden gebracht. Vooraf zal
de schade die al aan de Vespa zit worden
gefotografeerd, zodat je daarvoor zeker niet in
rekening wordt gebracht. Deze extra
verzekering is ter plekke erbij te boeken á 12
euro per dag. Contacteer eigen reisverzekering
om precies te weten wat voor jou handig is.

Waar kan ik meer informatie vinden
over de accommodaties?
Je verblijft in Villa Michaela, een luxe villa in
Vorno op slechts 10 minuutjes afstand van
Lucca. Deze villa is normaal gesproken de
gehele zomer volgeboekt voor trouwerijen. Het
is dus echt een unieke plek om je even drie
dagen onder te dompelen in het Toscaanse
leven.

Is benzine inbegrepen in de prijs?
Nee, dit bedrag zal zo rond de €15 euro
liggen voor drie dagen rijden.

Wanneer start de tour?
De start is op dinsdag en de finish is op
vrijdag in Pisa.

Is het eten bij de tour inbegrepen?
Het ontbijt is inbegrepen en op de eerste
avond het diner. Een ware Pizza Party op de
eerste avond met een Italiaanse chefkok die je
de fijne kneepjes van het pizza maken zal
vertellen.

boek ik dit jaar met zekerheid?
Als reisorganisatie ben je wettelijk verplicht
om aangesloten te zijn bij een garantiefonds.
In Vespino is aangesloten bij GGTO, hierdoor
boek je met zekerheid.

Hoeveel bedraagt de aanbetaling?
De aanbetaling is €200 p.p., vanaf het moment
dat je de aanbetaling hebt voldaan is de plek
voor een specifieke week bevestigd.

Kan ik ook alleen mee op deze tour?
Ja dat is zeker mogelijk, echter de prijzen zijn
gebaseerd op 2 personen per kamer en op één
Vespa, dus de prijs voor één persoon ligt hoger.
Vraag Benjamino naar de mogelijkheden;.

Andiamo naar Toscane?
toscane?
Voor meer informatie
en boekingen contact
benjamino
Om te boeken stuur je eenvoudig een mailtje
met de gewenste week, en dan zal Benjamino
binnen 24 uur contact met je opnemen over de
beschikbaarheid.

info@invespino.com
0031623015383
invespino

Viva la Vespa
Voel de Vrijheid

