
     Toscansk temauge Villa Vangile
 

29. januar – 4. februar 2023
Min 15 max 30 deltagere

NB: ved tilmelding af mere end 30 deltagere, vil samme program kunne afholdes 
på datoerne 5.-10. februar 2023. Meld venligst ud om eventuelle foretrukne uge 

En uges blandede toscanske bolcher med: 
Intens sprogundervisning, kultur og kunst i Firenze, marked i Pistoia, 
vin i Chianti Classico, besøg i Siena, foredrag og masser af godt humør

Temaugen består af elleve timers sprogundervisning – fælles og opdelt i mindre grupper. Alle kan være 
med uafhængigt af, om man er nybegynder eller allerede ekspert på Dantes niveau.
Historien og kunsten i Firenze er delt over to dage med henholdsvis byrundtur og rundvisning på Uffizi-
galleriet med Anne Mette.
Hverdag i Toscana præsenteres vi for på marked i Pistoia og vi afprøver vores kulinariske formåen ved 
en fælles frokost i Villa Vangile. 
Hverdagen illustreres desuden med foredrag om, hvordan man egentlig lever sådan helt på hr og fru 
Jensen (ah, scusate; Sig.ri Rossi)-maner i regionen.
Noget af det bedste i Toscana er selvfølgelig Chianti vinen, som vi bliver eksperter i på vingården Bindi 
Sergardi – og til det allerbedste hører også en byrundtur i Siena med Camilla. 
Transport forgår på egen hånd (bil, tog, taxa) – undtagen på udflugtsdagen til Siena og vingård, hvor 
der er arrangeret fælles privat bus.

Temaugen afholdes af Camilla Bondo Pedersen og Anne Mette Rosendahl. Vi har begge boet i Firenze i 
en menneskealder. Camilla er uddannet i statsvidenskab fra Universitet i Firenze. Camilla er autoriseret 
guide i Siena, ejendomsmælger, mor og fritidsbonde. Anne Mette er uddannet kunsthåndværker med 
speciale i grafik og har læst kunsthistorie ved Universitet i Firenze. Anne Mette er autoriseret guide i 
Firenze, mor og foredragsholder. Sammen har vi skrevet bogen ”Toscana. Maden, vinen, kulturen og 
landskabet”, udkommet på Gyldendal. Sammen værner vi om vores bureau Toscana con Amore; det er 
nemlig sådan, vi deler regionen med jer – con Amore.



IL PROGRAMMA:

29/1 - INCONTRO - Kl 18.00. Vi mødes og hilser på hinanden over en aperitif i Villa Vangile.

30/1 - LINGUA TOSCANA - Kl 10.00–13.00. Sprogundervisning i Villa Vangile. 

VISITA GUIDATA A FIRENZE - Kl 16.00. Mødepunkt foran Santa Maria Novella kirken for byrundtur i 
Firenze. Vi starter med lidt historie, inden vi spadserer rundt i byen og hører om de vigtigste 
seværdigheder; Piazza Santa Maria Novella, San Lorenzo kvarteret, Dåbskapellet og Domkirken, Piazza 
della Signoria med de mange statuer, Uffizi-galleriet udefra, Ponte Vecchio, Mercato Nuovo og Piazza 
della Repubblica. En god og grundig introduktion til Firenze både for de, der besøger byen første gang 
og for eksperterne.

31/1 - LINGUA TOSCANA - Kl 10.00-13.00. Sprogundervisning i Villa Vangile.

Eftermiddagen er til fri afbenyttelse.

1/2 - MERCATO SETTIMANALE A PISTOIA – Kl 9.30. Mødepunkt ved Dåbskapellet i Pistoia. Vi udnytter 
vores sproglige færdigheder til at købe ind på markedet i Pistoias hyggelige centrum. Det er strengt 
nødvendigt med en kaffe-pause undervejs, for ”la colazione al bar” er jo en vigtig del af den toscanske 
dagligdag. Når vi har shoppet og fyldt poserne med råvarer, går turen tilbage til Villa Vangile, hvor vi 
sammen forbereder dagens frokost.

LINGUA TOSCANA - Kl 14.00-17.00. Sprogundervisning i Villa Vangile.

COME SI VIVE IN TOSCANA - Kl 17.30-18.30. Foredrag om den toscanske dagligdag.



2/2 - GITA FUORI PORTA - Kl 9.00. Udflugtsdag til vingård og Siena. Vi sætter kursen med privat bus 
sydpå til Chianti Classico området, hvor vi efter små to timer ankommer til een af de betydningsfulde 
toscanske vinproducenter Bindi Sergardi. Vi hører om alt fra terrior og gæringsprocesser over 
restaurering af bygninger til en fabelagtig historie om familien, som med direkte linie fra året 1349, har 
produceret vin gennem 23 generationer.

Rundvisningen kulminerer i en flot vinsmagning og en herlig frokost. Dernæst går turen videre til Siena, 
hvor Camilla fører os til fods på en fantastisk rundvisning fyldt med (røver)historier og stolte traditioner 
i denne middelalderperle af en by. Der bliver tid til at nyde Siena lidt på egen hånd, før vi kører nordpå. 
Vi er tilbage i Villa Vangile først på aftenen efter en lang dag fyldt med indtryk af middelalder, tradition 
og moderne liv samt selvfølgelig toscansk skønhed.
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3/2 - VISITA GUIDATA AGLI UFFIZI - Kl 9.30 og kl 11.45 rundvisning på Uffizi-galleriet i Firenze med 
forudbestilte billetter, så den timelange kø undgåes. Vi er opdelt i to hold, da der max må være 15 
deltagere pr gruppe indenfor på museet. Gli Uffizi var oprindeligt Medici-familiens kontorlokaler – der 
findes vist ikke så imponerende kontor-bygninger andre steder i verden. Der har altid været kunst i 
rummene og nu betegner Uffizi-erne een af verdens vigtigste maleri-samlinger. Vi finder i selskab med 
Anne Mette ud af, at verdenskunsten absolut hverken er tør, støvet eller kedelig, men ganske 
underholdende. Rundvisningen varer et par timer og slutter  indenfor på museet, hvor man kan blive 
frit indtil ugens sidste sproglektion kl 16.00 (Uffizi-erne lukker kl 18.30).

LINGUA TOSCANA, ARRIVEDERCI - Kl 16.00-18.00. Sprogundervisning på en centralt beliggende 
bar/restaurant i Firenze, hvor ugens program afsluttes. 

Der bliver mulighed for fælles middag (ikke incl i prisen) i Firenze som en fin finale. 

IL PREZZO:

Temaugens pris pr person ved min 15 max 30 deltagere – 2.530,- kr

Incl i prisen er: 11 timers sprogundervisning. Byrundtur i Firenze. Rundvisning på Uffizi-galleriet i 
Firenze. 1 billlet samt bestillingsgebyr til Uffizi-galleriet. Øresnegle, hvor påkrævet. Byrundtur i Siena. 
Vingårdsbesøg med vinsmagning (Chianti Classico) og frokost hos Bindi Sergardi. Privat bus på 
udflugtsdag til Siena og vingård incl parkeringstilladelse, afgifter mv. Markedsbesøg i Pistoia. 1 
formiddagskaffe. 1 frokost med fælles madlavning. 1 velkomstaperitif.

Indbetaling, som påføres navn på deltagerne samt den bestilte uge, senest mandag d. 9. 
januar 2023 sker via almindelig bankoverførsel til
Toscana con Amores konto i Sydbank på Kongens Nytorv:
Registreringsnr: 8075
Kontonr: 1291933
Swift: SYBKDK22
IBAN: DK 6180 75 000 1291933

Med forbehold for ændringer og 
overraskelser.

Har I spørgsmål, tvivl eller ønsker, så send 
os en mail info@toscana-con-amore.dk

Vi glæder os til at byde jer velkommen

Con Amore
Camilla og Anne Mette

PS: Der er gode fly-forbindelser i de nævnte uger med SAS på ruten København-Bologna. Ryanair flyver 
Billund-Pisa samt København-Bologna og til Rom fra både Billund og København. Begge selskaber har 
nydelige priser og afgangstidspunkter, der kan passe med temaugen.

Camilla Bondo Pedersen: 0039 3493566179   Anne Mette Rosendahl: 0039 3389756293
Toscana con Amore anbefaler at tegne en personlig rejseforsikring

Toscana con Amore, Sydvestvej 110, 2600 Glostrup, telefon 27160780, cvr nr 34210136 
www.toscana-con-amore.dk      info@toscana-con-amore.dk        

Teknisk arrangør: Reinholdt Bridge and Travel, medlem af Rejsegarantifonden nr 1562, cvr nr 18667541 
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