
Toscana 2010

 
Næsten 100 medlemmer deltog i år i Aalborg 

Lærerforenings Pensionistforenings to rejser til Toscana. 

En uge med sol og varme, hyggeligt samvær med gamle 

kolleger og nye bekendtskaber, fyldt med gode oplevelser i 

et fantastisk smukt Toscana. Der var ikke meget 

pensionisttempo i den uge. Hver dag tidligt op og på farten 

til nye oplevelser. 

 

 



 

Pisa 

 
Jo, tårnet er skævt, og man blev stakåndet af turen op ad 

de 311 trin, 

 



men det var umagen værd, da man endelig kunne nyde 

den fantastiske udsigt. 

 

 



Dåbskapellet med den forunderlige akustik, og Domkirken 

med den smukke prædikestol blev også beundret, inden 

turen gik videre til           

 

 Lucca 

 

en meget charmerende by, hvor vi gik en tur gennem de 

snævre stræder, besteg den fantastiske bymur, så Torre 

Guinigi, hvor der vokser egetræer på toppen og hilste på 

Garibaldi på Piazza de Giglio.  



 

 

 

 

 



Firenze  

hvor besøget på Uffizzierne var imødeset med stor 

forventning.  

Heldigvis kunne Politikens ”Turen går til Toscana” guide os 

igennem salene, så vi kunne beundre de fantastiske 

værker, vi havde udset os. Også Ponte Vecchio, 

  



Domkirken og det fine dåbskapel blev beundret. 

 

På Nye marked klappede vi Metalsvinet.

  



Piazza del Signoria med Davidstatuen, Neptunspringvandet 

og det smukke gamle rådhus var bare vidunderlig. 

 

Montecatini  
Vores hjemby, fik vi lejlighed til at studere nærmere på 

vores fridag. 

 

 



 
 

De fleste tog en tur i Funicolaren op til Montecatini Alto, 

den gamle by, hvorfra der er en fantastisk udsigt over byen 

og landskabet. 

 



Man måtte blive betaget af de rustikke huse, kirkerne, og 

den hyggelige stemning. 

 

Elba 

 



En lille times sejltur fra Piombino til en flot indsejling til 

Portoferraio bragte os til en meget frodig og smuk ø, men 

det er alligevel Napoleon, der tiltrak os, og vi fik set hans 

sommerresidens.  

    

og gik også den stejle tur op til borgen, der desværre var 

lukket. Enkelte rejsedeltagere LØB videre op for at se 

huset, hvor Napoleon blev modtaget, da han første gang 

kom til Elba. 

Imponerende. Ikke af Napoleon, men af pensionisterne! 

 

 



 
 

 

Siena 
En perle! Her kunne jeg have brugt meget længere tid, så 

jeg vender gerne tilbage. Vi beundrede domkirken med 

bl.a. det fantastisk smukke gulv og de meget imponerende 

dekorationer på vægge og loft i biblioteket. 



 

 

 



 

 

 

Vi spiste frokost på Italiens smukkeste plads, Piazza del 

Campo. Og på væggene i bymuseet på rådhuset kunne vi 

iagttage den gode og den brutale regering og se 

virkningerne af deres regime.  

 



 

 



 

 

Men dejligst var det bare at slentre rundt i de smalle gader 

og fornemme stemningen.      



Vingården 

hvor vi både smagte på vinen, gik en dejlig tur i 

vinmarkerne mellem de modne druer og fik set stedet, 

hvor hele fremstillingen foregik, og hvor de store træfade 

fristede med deres indhold. 

 
Chez Maxim 
hed aftenens forestilling i det teater, der lå i parken, tæt på 

vores hotel. 43 kendte og ukendte numre fint udført i en 

glad stemning. Og et italiensk publikum, der med sin aktive 

medleven var med til at give os en herlig oplevelse.  

Tak fordi I ville med os til Toscana.  

V i glæder os til at se mange af jer på næste års 

rejse til Andalusien! 


