Kunst in Florence
8.5

5 dagen v.a.

798,-

reissom 1-pk v.a. 919,-

Pluspunten
rechtstreekse vluchten Transavia
goed centraal toeristenklassehotel
4x ontbijt
entreegeld Uffizi-museum
audiosysteem
de beste SRC-reisleider
inclusief 100% CO₂-compensatie
* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
dom en doopkapel van Florence
Uffizi-museum
San Marcoklooster
Galleria dell’Accademia
Bargello
Santa Maria Novella
Medici-kapellen

Vertrekdata 2023
• 13 en 20 maart

Groepsgrootte
15-29 deelnemers

Exclusief
• ruimbagage • drankjes en maaltijden tijdens vluchten • entreegelden
• fooien • kosten eventuele lokale
gidsen

Reisleidster Wendy: “Ons bezoek aan de Uffizi is al voor u
gereserveerd, hèt museum dat u een uitgebreid overzicht geeft
van de Italiaanse schilderkunst gedurende de hoogtijdagen van
de renaissance.”

Ontdek de mooiste kunst, musea en kerken
Carpe diem: pluk de dag! Nog elke dag ziet u in Florence het levende bewijs
van deze renaissancefilosofie. Geen ander volk kan elke dag zo ten volle
genieten van het leven als de Florentijnen. Ze genieten van de David van
Michelangelo en de schilderijen van Botticelli in de wereldberoemde Uffizi.
Maar ook het drinken van een espresso is er een kunst, waarvan minstens zo
intens wordt genoten!
Wilt u ook genieten van dit ultieme dolce vita-gevoel? En heeft u altijd al de
mooiste kunstwerken van de Italiaanse renaissance willen bewonderen? Dan
is dit de reis voor u! Tijdens deze kunst-stedentrip ontdekt u in de bakermat
van de renaissance wereldberoemde meesters als Michelangelo en Leonardo.
De renaissancekunst begon in Florence echter al in het eerste kwart van de
15e eeuw, met de koepel van de dom door Brunelleschi, de deuren van de
doopkapel door Ghiberti en de beelden van Donatello. Bovendien legden
fresco’s van grootmeesters als Fra Angelico en Masaccio de basis voor de
renaissanceschilderkunst waar Florence zo beroemd door is geworden. Tijdens
deze mooie kunstreis maakt u een prachtige reis door de tijd, van de fresco’s van
de late middeleeuwen naar de topstukken van de zelfbewuste renaissance.
U ontmoet de groten der aarde en neemt uitgebreid de tijd om ze beter te leren
kennen. Zo bewondert u de werken van renaissancemeester Michelangelo van
dichtbij, en staat u, met dank aan de beroemde De’ Medici-familie, oog in oog
met de kunstwerken van grote namen als Giotto, Botticelli en Rafaël. Ook de
oogverblindende fresco’s van Masaccio en Fra Angelico zullen u verrassen. Reist u
mee? U komt als een rijker mens terug!

De reis in het kort
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5

Vlucht Amsterdam - Pisa
Santa Maria Novella en Uffizi
Bargello, de De’Medici-kapellen en vrije tijd
Accademia en San Marcoklooster
Santa Maria Novella en vlucht Pisa - Amsterdam

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123

Prijs per persoon, inclusief vluchten of busreis en verblijf in 2persoonskamers, LO of HP, excursies, exclusief entreegelden
(tenzij anders vermeld), SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds.
Kijk voor uitgebreide, actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op onze website of
bel ons op 050 - 3 123 123.

U zit goed bij SRC:

de beste reisleiders

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

