PROMOTIES 2019 – ONTDEK TOSCANE
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Paasvakantie 2019 : 06/04 – 20/04
April 20/04 – 27/04: 15 % korting op een verblijf van 1 week
April/ Mei 27/04 – 04/05: 15 % korting op een verblijf van 1 week (Bloeimaand)
Mei 11/05 – 18/05: 15 % korting
Mei 18/05 – 25/05 : wandelvakantie in Toscane, meer informatie volgt
September/oktober 2019 : Van zaterdag 21/09 tot 26/10 (za-za)
15 % korting op een verblijf van 1 week (za-za) en een fles Chianti DOCG bij aankomst.
7. Herfstvakantie 2019 : 26/10 – 02/11/2019
Ontdek Toscane in 1 week vanuit B&B Amoliv met mogelijkheid van gastentafel.
•

Zaterdag: Aankomst in B&B Amoliv en relax in de buitengewoon rustige omgeving met een
aperitief en daarna een heerlijke maaltijd in het teken van 100 % Italia.
• Zondag: Ontdekking van Arezzo, dit stadje zag je in de film La Vita è Bella van Benigni en kuierend
kan je Arezzo ontdekken in de voetsporen van de film. Verder ligt het stadje Cortona een prachtig
dorpje waar de film Under the Tuscan Sun van F. Mayes gefilmd werd. Daarna kan je nog even
stoppen voor wat Shopping Italian style (140 winkels met prijzen tot -70%)in de Valdichiana Outlet.
Voor de gasten van B&B Amoliv is de dag nog niet gedaan, er is een olijfolie degustatie en er gaat
een nieuwe wereld open, het leren proeven, olijfolie in de keuken, je gezondheid, het bewaren,
aankopen en veel meer.
• Maandag: "Tour van de Chianti Classico" met bezoek aan romantische dorpjes, wijnkastelen en
wijnboerderijen in de typische Toscaanse heuvels. In de kleine dorpen Radda in Chianti, Greve in
Chianti en Castellina in Chianti valt er heel wat te ontdekken, zoals ambachtelijke vleeswaren,
wijnkelders waar je meer dan 100 wijnen kan proeven, terrasjes, ... Voor liefhebbers is het zalig om
deze tour te doen met een Vespa.
• Dinsdag: Siena waar je niet vergeet de prachtige kathedraal binnen te gaan en op de terugweg kan
je eventueel nog een wijnkasteel bezoeken
• Woensdag: Het beste van Firenze (eventueel met de trein). Firenze is een openbaar museum en
voor wie maar een dagje kan uittrekken is er goed nieuws: alle belangrijkste bezienswaardigheden
liggen op wandelafstand.
• Donderdag: San Gimignano - een middeleeuws dorp ommuurd met 14 sierende torens - en
Volterra - een stadje gesticht door de Etrusken op een heuvel met uitzicht op de heuvels in de
omgeving.
• Vrijdag: Keuze uit Pienza, Montalcino en Montepulciano voor de liefhebbers van klasse wijn en
lekkere kaas of Pisa en Lucca, het verst gelegen van B&B Amoliv maar zeker ook de moeite waard.
Maar wie heeft er nog niet gehoord van de scheve toren van Pisa)?
• Zaterdag: Vertrek en bezoek aan 2 Outlets (nabij de oprit van de autoweg Incisa) a. Luxe
modeprodukten aan sterk verminderde prijs (Prada, Gucci, Dolce & Gabbana, IVV, Hogan, Todd's...)
b. Cuoierie Fiorentine: grote lederfabriek met mode kwaliteitsartikelen (schoenen, handtassen,
riemen, lederkledij,...) aan sterk verminderde prijs.
Dit zijn de hoogtepunten maar er is nog veel meer. Jullie gastvrouw heeft elke avond of morgen nog
veel tips voor jullie uitstappen. Tot ziens in Toscane!

Voor meer informatie : Erika Raes – erika@amoliv.com – 0039 3356548332 – http://www.amoliv.com
Klik hier voor een filmpje en sfeerbeelden over B&B Amoliv.

