


Michelangelos skulptur af ’David’, Botticellis berømte maleri ’Forår’ og Tizians 
ikoniske ’Venus fra Urbino’. Det er bare nogle af de verdenskendte kunstværker, 
Firenze har at byde på. For Firenze er et epicenter for kunsthistorien og, helt 
naturligt, på UNESCO’s liste over verdensarv. Dette til trods er Firenze ingen 
storby. Den gamle bydel er både stemningsfuld og emmer af historie, samtidig 
med at den har så overskuelig en størrelse, at vi mageligt kan gå fra sted til sted 
og nyde omgivelserne. 
Vi når dog også at tage en tur gennem det toscanske landskab til etruskernes 
by, Siena, og landsbyen San Gimignano, ligesom vi besøger en vinbonde og 
smager på de lokale druer. 
Det bliver med andre ord en rejse bristefærdig af store kunstoplevelser og 
masser af historie, fantastisk italiensk mad og drikke, samt glimrende 
muligheder for at handle hos de berømte kunsthåndværkere, der findes så 

Camilla Rohde Madsen fra Nammagorium har 

igennem mange år formidlet kunst via sine 

populære guidede gallerivandringer og guidede 

museumsture i København og omegn, som bl.a. 

sælges i samarbejde med FOF. Med sin 

baggrund fra Kunsthistorie på Københavns 

Universitet, samt sine mange år i kunstbranchen 

på gallerier, Gl. Strand, Statens Museum for 

Kunst, er hun nu endt i sit drømmejob, som er at 

formidle og åbne op for kunsten på en måde, så 

alle kan være med. Camilla Rohde Madsen 

fungerer desuden som kunstrådgiver for private 

og virksomhede omkring køb af kunst. 

www.nammagorium.com.  

© StevanZZ, Shutterstock 



 

Dag 1 - Sen ankomst til Firenze 
 

 
 
Afgang fra Danmark (København) sidst på eftermiddagen. Sen ankomst til 
Firenze og tjek-ind på hotellet. 
 
 
Firenze er hovedstaden i Toscana ved Arnofloden i Italien. I perioden 1865-
1870 var byen også hovedstad for Kongeriget i Italien. 
 
 

© Bogdan, Dreamstime.com 

Billede af Firenze 
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Dag 2 – Palazzo Vecchio 
 

Velkomst om morgenen v/Camilla Rohde 
Madsen med intro til Firenze, dens 
historie, kunstt og programmet de 
følgende dage.  
 
Vi besøger Palazzo Vecchio, mens vi 
hører om Medici-familiens historie og om 
Vasari, Firenzes berømte arkitekt. 
 
Palazzo Vecchio, også kaldt det gamle 
palads, er et rådhus i Firenze der 
stammer fra 1200-tallet. Bygningen ligger 
ud til Piazza della Signoriamed—en kopi 
af Michelangelos David-statue, samt et 
galleri med statuer i den tilstødende 
Loggia dei Lanzi.  
 
Middag 
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        Øverst th: David-statuen 
        Nederst th : Piazza della Signoriamed  
        Nederst tv: Palazzo Vecchio  
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Dag 3 – Palazzo Pitti og Bobolihaverne 
 

 
Vi går over Ponte Vecchio, som Vasaris korridor løber over. Vi skal besøge 
Palazzo Pitti, som var hovedresidens for Medici familien og senere for 
Napoleon. Det er i dag et kæmpe museum med hovedværker af Raphael, 
Titian, Rubens og Caravaggio. 
 
Efter frokost går vi en tur i Bobolihaverne bag museet—en utrolig smuk 
renæssancehave med fine skulpturer.  
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Billede: Ponte Vecchio-broen over Arno-floden 
  

                                                               Nederst th: Bobolihaverne 
                                                               Nederst tv: Palazzo Pitti  
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Dag 4 – Toscana, Siena og besøg på vingård 
 
Selvom Firenze er en fantastisk by, skal vi også nå at opleve det bølgende 
toscanske landskab med vinmarker, pinjetræer og vingårde, som tilsammen har 
gjort området verdenskendt for sin skønhed. Vi tager afsted i bus mod Siena, 
der i århundreder var Firenzes nærmeste rival! I Siena møder vi en lokal guide, 
der fortæller os om byens spændende historie og særegne skikke, mens vi 
slentrer gennem Sienas bymidte, der også står på UNESCO’s liste over 
verdensarv. Derefter besøger vi Museo Civico på den centrale plads, Piazzo 
del Campo. 
 
Efter frokost sætter vi kurs mod en økologisk vingård, hvor vi både får en 
introduktion til det at lave vin og får lov at smage resultatet sammen med en 
middag. Fra vingården er der udsigt til den UNESCO-beskyttede landsby San 
Gimignano, der er berømt for sine 13 høje og meget maleriske tårne fra 
middelalderen, Øverst: San Gimignano 

Nederst tv: Siena 
Nederst th: Toscana  
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Dag 5 – Uffizierne og Palazzo del Bargello 
 
Vi besøger Uffizierne, der har en af 
verdens bedste kunstsamlinger. Her 
vil Camilla Rohde Madsen 
introducere udvlagte værker, blandt 
dem både Botticellis ’Forår’ og 
Tizians ’Venus fra Urbino’, samt 
værker af Rembrandt, Leonardo da 
Vinci m.fl. 
 
Derefter besøger vi Palazzo del 
Bargello, hvor vi først og fremmest 
skal se på skulpturer , blandt andre 
Donatellos version af ’David’ samt 
flere værker af Michelangelo 

Øverst: Uffizierne, invendig 
Nederst tv: Palazzo del Bargello 
Nederst th: Uffizierne  
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Dag 6 – Santa Maria del Fiore og hjemrejse 
 
Vi besøger Domkirken i Firenze—
Cattedrale di Santa Maria del Fiore—
om morgenen. Den smukke domkirke 
og tårnet er bygget i gotisk stil og ligger 
meget impossant på en ret lille plads. 
Domkirken har den mest imponerende 
store kuppel og er den tredjestørste 
kirke i verden. Indenfor er 
mesterværker af b.la. Verrocchio, 
Donatello og Michelangelo. 
 
Hvis køen ikke er for lang, så bliver der 
også lidt tid på egen hånd.  
 
Vi spiser en fælles frokost inden vi midt 
på eftermiddagen tager i lufthavnen. 
 

Øverst: Santa Maria del Fiore 
Nederst: Santa Maria del Fiore—kupel 
invendig 
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Praktiske informationer 
 
Pris: 14.995 kr.  
Rabatpris: (for medlemmer af Politiken PLUS) 13.495 kr.  
Eneværelsestillæg: 1795 kr. 
 

Hvad er inkluderet? 
 Ekspertrejseleder på hele rejsen 
 Engelsktalende rejselederassistent 
 Flybilletter t/r 
 Al transport (metrokort i byen, bus til og fra lufthavnen samt på dagsudflugten 

til Sienna) 
 Overnatning på trestjernet hotel 
 Morgenmad hver dag 
 Fire frokoster 
 To middage 
 Vinsmagning 
 Alle entréer 
 Drikkepenge til chauffør og lokalguide 
 
Tilmelding 
Du kan tilmelde dig på Bifrost Rejsers hjemmeside ved at klikke på dette link:  
 
https://bifrostrejser.dk/rejser/kunstrejse-til-firenze  
 
 
I forbindelse med tilmelding opkræves et depositum på 3000 kr. pr. person. 
Restbeløbet skal indbetales to måneder før afrejse. 
 
Teknisk arrangør 
Bifrost rejser - medlem af rejsegarantifonden (nr. 2636). 

https://bifrostrejser.dk/rejser/kunstrejse-til-firenze

