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De smaak van Toscane en Umbrië (G 010 UMB TOS) 

Mooie kunststeden, genieten van culinaire specialiteiten, veel natuur en uitstekende wijnen  
 

 
 
 
Deze buitengewone eno-gastronomische reis begint in Toscane, in de heuvels rondom Florence, de 
bakermat van de Italiaanse Renaissance en één van de meest bezochte kunststeden in Italië en in 
de wereld. De voor u gekozen structuur combineert stijl met traditie, is omgeven door natuur, het 
zacht golvende landschap van de elegante Florentijnse heuvels, op slechts 4 km van de stad. De 
locatie is ideaal om te ontspannen terwijl u het omliggende landschap in u opneemt of geniet van 
zon en een heerlijk verfrissende duik in het zwembad. De natuurlijke schoonheid, lekkere 
Toscaanse specialiteiten en heerlijke wijn, maar natuurlijk ook Florence, dat op slechts een paar 
minuten afstand ligt, maken het begin van deze vakantie speciaal. Het bekende Chianti-gebied is 
ook dichtbij en gemakkelijk bereikbaar: u krijgt de gelegenheid om de diepgewortelde cultuur van 
wijn en olie te ervaren en om meer te weten te komen over de geschiedenis en knowhow van de 
Toscaanse boeren. De cultuur van mediterrane keuken werd in dit land geboren waar grote 
persoonlijkheden geboren zijn, zoals Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Giovanni da Verrazzano, 
Dante Alighieri.  
Na de eerste twee dagen in Toscane te hebben doorgebracht, wacht u een even mooi, interessant 
en gekoesterd land, Umbrië. De voor u gekozen accommodatie, een country Relais, ook met 
zwembad en Spa, bevindt zich op een panoramische locatie tussen Montefalco (25min) en Todi (15 
min), ondergedompeld in een prachtig heuvelachtig landschap gekenmerkt door een uiterst 
aangenaam klimaat gedurende het grootste deel van het jaar. Het restaurant van de relais is het 
atelier van de twee sterren Michelin chef Oliver Glowig. Umbrië is een land dat rijk is aan 
spiritualiteit en harmonie, met ongelooflijke plaatsen en bezienswaardigheden om te ontdekken, 
een uitstekend einde van een reis gewijd aan genieten van eten en wijnen, in het land van een 
smaakvolle keuken, thuisland van uitstekende producten en unieke culinaire tradities. Deze reis 
wordt verrijkt met een kookcursus, wijnproeverijen en gastronomische diners. 
Als u wilt, kunt u uw verblijf in zowel Toscane als Umbrië verlengen door extra nachten toe te 
voegen. 
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Periode: dagelijks het gehele jaar door op verzoek met uitzondering van:  
30/10/21 – 01/11/21;  23/12/22 – 02/01/22; 14/04/22 – 18/04/22;  22/04/22 – 24/04/22; 
01/06/22 – 04/06/22; 29/07/22 – 04/09/22 
 
Deelnemers: minimum twee personen 
 
 
Het programma       
        
Dag 1: Aankomst in Florence  
Aankomst in de Relais di Charme vlakbij Florence, omringd door een groen heuvellandschap op 
slechts 4 km van het stadscentrum. Het relais is exclusief en uitstekend om een ontspannen 
vakantie door te brengen. Het is perfect voor mensen die van privacy en rust houden en het heeft 
tevens de services van een luxe hotel. 
Als u vroeg aankomt, kunt u Florence bezoeken of geniete van de tuin en het zwembad. 
Vanavond heeft u een welkomstdiner in het relais met typische lokale producten. 
 
Dag 2: Wijntour in de Chanti en kookles  
's Ochtends, na het ontbijt, wacht de privé auto op u en begint een mooie rit over de oude  Chianti-
wijnroute naar de prestigieuze wijnkelders van een wijnbedrijf waar de Chianti Classico wordt 
geproduceerd. Tijdens de rit wordt u van alles verteld over de geschiedenis van de Toscaanse 
wijnen en de verschillen tussen Chianti Classico en andere belangrijke Toscaanse wijnen, ‘i Vini 
Nobili oftewel de Super Tuscans. U heeft een rondleiding door de wijnkelders en proeft de 
speciale wijnen. Na afloop wordt de rit onderbroken met een korte stop in Greve in Chianti.  
 
In de middag heeft u een kookcursus met traditionele Toscaanse en Florentijnse gerechten. U 
bereidt een volledig diner met voorafje (antipasto), een eerste gang (primo piatto), een 
pastagerecht, een hoofdgerecht en een dessert. Na de cursus een diner met de gerechten bereidt 
tijdens de cursus, die met mooi weer in het panoramische prieel geserveerd zal worden.  
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Dag 3: Aankomst in Umbrië 
Na het ontbijt verlaat u het relais in Toscana en vertrekt u naar Umbrië waar een prachtige 
Country Relais met zwembad en Spa op uw wacht. Het bevindt zich in een volledig  gerenoveerd 
13e-eeuws kasteel op een panoramische locatie in de heuvels tussen Todi en Montefalco, beide 
steden die de moeite waar zijn om te bezoeken. Wanneer u vroeg aankomt kan u Todi bezoeken, 
dat trots op een heuvel gebouwd is. Het heeft een middeleeuws centrum waar veel te zien is. In 
het restaurant ‘Locanda Petreja’ worden heerlijke meesterwerken gecreëerd door de twee sterren 
Michelin chef Oliver Glowig. Aan   het einde van de middag wordt u een aperitief vergezeld van 
een selectie van lokale producten aangeboden in de middeleeuwse taverne of in de panoramische 
tuin. ’s Avonds een gastronomisch driegangendiner naar keuze van het menu. 
 
Dag 4: Een gourmet dag met sportieve en culinaire activiteiten.   
Na het ontbijt wordt u in Montefalco verwacht en maakt een korte wandeling (6 km – wandeltijd 2 
a 2,5 uur) door de olijf- en wijngaarden rondom dit schattige middeleeuwse stadje. Het is bekend 
vanwege de uitstekende wijnen die in de heuvels rondom geproduceerd worden. Tijdens de 
wandeling legt uw gids u van alles uit over de wijnproductie in dit gebied en na afloop heeft u een 
wijnproeverij met lunch.  
’s middags zou u Montefalco of een ander stadje in de Valle Umbra kunnen bezoeken, want in 
deze groenen vallei liggen de meest bekende middeleeuwse plaatsen  van Umbrie: Assisi, Spello, 
Bevagna en Spoleto.  
’s avonds een menu degustazione in de Locanda Petreja als afsluiter van deze kostelijk reis 
 
Dag 5 Einde van de reis na het ontbijt 
Na het ontbijt, einde van deze tour om de specialiteiten en buitengewone wijnen van Toscane en 
Umbrië te ontdekken. Mogelijkheid om extra nachten te boeken. 
 
 
 
Uw Relais in Toscana 
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Het country relais in Umbrië  
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Prijs per persoon:  
In tweepersoonskamer € 990 
In eenpersoonskamer prijs op verzoek 
 
 
Inbegrepen in de prijs  

 4 nachten met ontbijt in een relais di charme met zwembad in Toscana en Umbrië 
 2 welkomdiners  
 Wijntoer in de Chianti  
 Kookcursus in Toscane met diner (excl drank) 
 Wandelen in wijn- en olijfgaarden met gids met lunch/wijnproeverij in Umbrië 
 Tasting diner in restaurant Petreja (excl. drank) 
 Informatie pre-tour 
 Telefonische assistentie 

 
Niet inbegrepen in de prijs 

 lokale toeristenbelastingen (direct in hotel af te rekenen) 

 drankjes tijdens de diners 

 alles wat niet vermeld is onder ‘inbegrepen in de prijs’ 
 
 
 
 

 

 

Ecologico Tours & Meravigliosa Umbria 
www.ecologicotours.com  

www.meravigliosaumbria.com 
e-mail info@meravigliosaumbria.com 

tel. (0039) 346 3254167 & (0041) (0) 79 2457505 
 

 

http://www.ecologicotours.com/
http://www.meravigliosaumbria.com/
mailto:info@meravigliosaumbria.com

