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Verblijf 

Serraiola Alta is een ontspannen plaats in Toscane (Italië), genaamd "maremma", midden in de natuur, 

niet ver van de Etruskische kust. De accommodatie SERRAIOLA ALTA ligt verscholen tussen bosjes hoog op 

een privéheuvel waar gasten kunnen uitrusten, ver van de drukte van de grote steden. Het is 25 minuten 

rijden met de auto tot aan de Golf van Baratti, of Follonica en San Vincenzo met hun zandstranden. 

Rondom de accommodatie zijn er grote groene zones met stoelen, tafels, ligstoelen en parasols. Het 

zwembad, 16x8 meter, met zijn geweldige locatie, kijkt uit over het grote landschap. Het is gelegen in het 

omliggende heuvelachtige landschap en biedt daardoor een adembenemend uitzicht over het Toscaanse 

land. 
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Informatie over de omgeving en uit te voeren activiteiten 

Toscane is één van de populairste vakantiebestemmingen in Italië voor Nederlanders. Dit is niet zo gek als 
je beseft wat deze prachtige historische regio allemaal te bieden heeft. De diversiteit van de regio Toscane 
is enorm. Van historische stedentrips in steden zoals Florence, Pisa of Siena, tot een heerlijke zon-, zee- en 
strandvakantie met watersportactiviteiten. 
Maar weinig gebieden in Europa hebben zo’n rijke culturele geschiedenis als Toscane. Er is een schat aan 
historische erfgoed en kunst te vinden in de dorpen en steden van Toscane. En dat is natuurlijk ook één 
van de redenen dat Toscane zo’n enorme aantrekkingskracht heeft op vele toeristen vanuit heel de 
wereld. Toscane is één van de oudste bewoonde gebieden in Italië. De glooiende vruchtbare heuvels waar 
rivieren doorheen slingeren vormden een prima vesting plaats voor de eerste boeren. 
 
Florence 
Hou je van kunst? Hou je van architectuur? Ja? Dan past een bezoek aan Florence helemaal bij jou! 
Deze onofficiële hoofdstad van Toscane staat ook wel bekend als ´de wieg van de Renaissance´. De 
bekende kathedraal, de Duomo, is een van de bekende wereldwonderen, een bezoek aan Florence moet 
dan ook zeker beginnen bij deze kathedraal. 
 
Siena 
Wil je een volledige indruk van de Middeleeuwen hebben? Dan is Siena de beste plaats waar je kan zijn. Je 
vindt daar een van de meest opvallende middeleeuwse pleinen in Italië, Piazza del Campo, en een beeldige 
gotische kathedraal, wiens uiterlijk slechts een introductie is van het interieur. Een echte schatkist aan 
standbeelden, fresco´s en een beroemde marmeren lessenaar. 
 
San Gimignano 
Om bij het middeleeuwse thema te blijven, is San Gimignano, het bekende dorp op een heuvel van 
Toscane, ook een topkeuze. Dit stadje is uniek in Toscane. Dit vanwege zijn veertien middeleeuwse torens 
en de liefdevolle pleinen die ongelooflijk pittoresk zijn. 
 
Pisa 
De oude Maritieme Republiek van Pisa staat wereldwijd bekend om het meest bizarre en beeldige uitzicht 
vanuit de scheve toren. Het is de middeleeuwse toren die gevaarlijk scheef hangt. 
 
Elba – Toscaanse archipel 
De beste manier om de Mediterraanse levensstijl te ontdekken is door het eiland Elba een dag te 
bezoeken. Vanuit Piombino is het een uur met de boot. Voor de kust van Toscane in de Tyrreense zee 
liggen behoorlijk wat eilanden die tot Toscane behoren. Deze eilanden staan bekend als de Toscaanse 
archipel. In totaal zijn zeven eilanden voor de kust van Toscane permanent bewoond. Het bekendste en 
grootste eiland is Elba. Dit eiland is na Sicilië en Sardinië het grootste eiland van Italië. Elba dankt een 
groot deel van zijn bekendheid aan het feit dat Napoleon Bonaparte tien maanden in ballingschap op het 
eiland verbleef, maar uiteindelijk wist te ontsnappen. Tegenwoordig is Elba een populaire toeristische 
bestemming. 
 
Natuurpark Le Biancane in de Maremma 
Natuurpark Le Biancane in de Maremma in Toscane staat al sinds de oudheid bekend om zijn vulkanische 
activiteit en warmwaterbronnen. 
Je wordt omringd door dramatische witte steenvlaktes. Je hoort het water net onder het oppervlak koken 
en de geur van rotte eieren komt je neusgaten binnen. Uit de witte rots om je heen komen pluimen hete 
stoom omhoog. Bovenal maak je prachtige wandelingen in dit park! 

https://www.toscanetips.nl/vakantie-tips-oost-toscane/florence
https://www.toscanetips.nl/vakantie-tips-zuid-toscane/siena/bezienswaardigheden/piazza-del-campo
https://www.toscanetips.nl/vakantie-tips-zuid-toscane/san-gimignano
https://www.toscanetips.nl/blog/toren-van-pisa-bezoeken
https://www.toscanetips.nl/vakantie-tips-west-toscane/elba
https://www.toscanetips.nl/blog/piombino-bezoeken
https://www.travelwriter.nl/the-geothermal-area-of-le-biancane-nature-park-in-tuscany/
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Vervoer 

Vanuit Woerden wordt er met busjes naar Toscane gereisd. Een reis van ongeveer 1440 kilometer. Op 
zowel de heen- als terugreis wordt overnacht. Op de heenreis is dit bijvoorbeeld mogelijk aan het meer 
van Lugano of het Comomeer. 
 
 

Bijzonderheden 

Gezondheid 

• Voor deze reis moet je goed tegen warmte kunnen. 
 
Reispapieren 

• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden 
geldig zijn op de datum dat je vertrekt. 

 
 

Reissom 

Inclusief 

• Huur van groepsaccommodatie en hostels onderweg 

• Autohuur 
 
Exclusief 

• Ca. €100,- kosten voor eten en drinken  

• Ca. €100,- Excursie- en brandstofkosten 
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