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Monte Pisano
Italy
Monte Pisano, Italia

Monte Pisano is a small group of
mountains of a moderate height,
located in northern Tuscany, between
the cities of Pisa and Lucca, just five
kilometres from the “Leaning Tower”
UNESCO World Heritage Monument
in Pisa. The landscape is very diverse
and alternates between terraced olive
groves, hills, forests and mountains.
It is a small territory characterized
by the beauty of nature shaped by

people over the centuries, the mild
climate, the hospitality of family run
farm houses and hotels, the slow pace
of the countryside and of agricultural
production.
The Tuscany Region, in cooperation
with the municipalities of the area,
established seven protected areas of
natural interest. A network of paths
allows people to discover them by

hiking or cycling along them. The
itinerary ‘The Route of Water – Nottolini and Medici Aqueducts’ suggests a
walk leading from Lucca to Pisa along
the two aqueducts which for centuries
supplied water to the towns on both
sides of the Monte Pisano. The area
also boasts thermal springs and
historic spas nestled into 17th-century
buildings.

Monte Pisano on pieni keskikorkuinen
vuoriryhmä Italian Toscanan pohjoisosissa Pisan ja Luccan kaupunkien
välissä vain viiden kilometrin päässä
Pisan kaltevasta tornista. Alueen
monimuotoiseen maisemaan kuuluu
niin pengerrettyjä oliivilehtoja,
mäkiä, metsiä kuin vuoriakin. Monte
Pisanon pieni alue tunnetaan sen
kauniista luonnosta, jota ihminen on

vuosisatojen kuluessa muokannut,
sen lauhkeasta ilmastosta, paikallisten
vieraanvaraisuudesta, maaseudun
rauhallisesta elämäntahdista ja
maataloudesta. Toscanan alueella on
seitsemän kuntien kanssa yhteistyössä
perustettua suojeltua luontoaluetta,
joita voi tutkia ne läpäisevällä
polkuverkostolla kävellen tai pyörällä.
Nottolinin ja Medicin akvedukteja

myötäilevä Veden tie –matkareitti
vie kävelijän Luccasta Pisaan kahden
akveduktin reittiä mukaillen. Nämä
vesilinjat ovat vuosisatojen ajan
kuljettaneet vettä kaupunkeihin Monte
Pisanon molemmilla puolilla. Seudulla
on myös kuumia lähteitä ja 1600-luvun
rakennuksissa sijaitsevia historiallisia
kylpylöitä.

Incoming Agency | Matkatoimisto

Medical care | Lääkäri ja ensiapu

Public transportation | Julkinen liikenne

Raffaella Nocchi | + 39 050 7846847
info@montepisano.travel
www.montepisano.travel

Tour guides in | Matkaoppaiden kielet

Montepisano DMC
Timesis srl

Hospitals in Pisa and Lucca
Sairaala Pisassa ja Luccassa

English, Italian, French, German
englanti, italia, ranska, saksa

Airport in Pisa and Florence, train stations
at Pisa, Lucca, S. Giuliano Terme
Lentokenttä Pisassa, rautatieasema Pisassa,
Luccassa ja S. Giuliano Termessä

Season | Kausi

Monte Pisano
Italy

March - April,
September - November
maalis-huhtikuu,
syys-marraskuu

Price | Hinta

€ 610,00

A small treasure Salainen aarre Pisan ja
between Pisa and Lucca Luccan välissä
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Day 1 Arrival in Pisa and
hotel check-in.
Meeting the local guide for
a guided walking tour in the
old town of Pisa.
Dinner in local restaurant
and overnight stay.
Day 2 Breakfast at the
premises.
Meeting the local guide and
transfer by private bus to the
fortified village of Vicopisano. Short walk in Vicopisano,
visit to organic farm holiday
and oil mill.
Lunch at “Antico Frantoio”
and extra virgin olive oil
tasting.
Transfer back to your
accommodation in Pisa and
free time. In the afternoon
tea time with tasty cake
in one of the nicest pastry
shops in town. Overnight
stay.
Day 3 Breakfast at the
premises
Meeting the local guide and
transfer by private bus to the

the town of Calci to visit the
magnificent Charterhouse.
Tansfer to a farmhouse and
get to know the story of
the family directly from the
owner. The farm has been
producing extra virgin olive
oil since more than 300
years. Enjoy a informal lunch
with the farmer’s family.
Transfer back to the hotel in
the afternoon.
Wine tasting experience in
a typical wine shop in the
city centre of Pisa. Overnight
stay.
Day 4 Breakfast at the
premises.
Transfer to Lucca where you
will meet your local guide for
a nice walk in town.
In the afternoon, transfer
back to Pisa and free time.
Farewell dinner with pizza
and dessert in a typical
italian pizzeria.
Day 5 Check-out and
departure.

1. päivä Kuljetus Pisan
lentokentältä hotellille,
hotelliin kirjautuminen.
Tapaaminen paikallisen
oppaan kanssa, opastettu
kierros Pisan vanhassa
kaupungissa.
Päivällinen paikallisessa
ravintolassa
2. päivä Aamiainen
hotellilla.
Linja-automatka Vicopisanon keskiaikaiseen
linnoituskaupunkiin. Lyhyt
kävelykierros Vicopisanossa,
vierailu Antico Frantoio
-luomumaatila-öljytehtaalla.
Lounas Antico Frantoiossa,
oliiviöljymaistiaiset.
Paluumatka Pisaan ja
vapaa-aikaa. Iltapäivällä teeja kakkuhetki paikallisessa
konditoriassa. Vapaamuotoinen päivällinen.
3. päivä Aamiainen
hotellilla.
Linja-automatka Calciin.
Vierailu kauniissa

kartusiaaniluostarissa.
Vierailu maatilalla,
tapaaminen ja tarinatuokio
isäntäväen kanssa. Tilalla
on tuotettu ekstraneitsytoliiviöljyä jo yli kolmensadan
vuoden ajan. Lounas
maatilalla.
Paluu hotellille, vapaa
iltapäivä.
Viinimaistajaiset perinteisessä viiniliikkeessä Pisan
keskustassa. Vapaamuotoinen päivällinen.
4. päivä Aamiainen
hotellilla.
Matka Luccaan, opastettu
kaupunkikävely. Vapaamuotoinen lounas.
Paluumatka Pisaan ja
vapaa-aikaa.
Jäähyväisateria perinteisessä
italialaisessa pitseriassa.
5. päivä Huoneiden
luovutus ja kuljetus Pisan
lentokentälle.

The offer includes

1 wine tasting in Pisa
Guided tour in Pisa, Vicopisano, Calci
and Lucca
Entrance fee to the Charterhouse of
Calci
Local transfers

Matkapaketti sisältää

Viininmaistajaiset
Opastetut kierrokset Pisassa,
Vicopisanossa, Calcissa ja Luccassa
Vierailu Calcin kartusiaaniluostarissa
Kuljetukset kohteiden välillä
ja lentokenttämatkat

4 overnight stays / breakfast included
in a 3 star hotel in Pisa,
1 dinner in Pisa, beverage included,
2 lunches served in farmhouses,
beverage included
1 dinner with pizza, beverage
included
1 tea break in Pisa

Single room supplement

EUR 150,00

Neljä yötä aamiaisella Pisassa
sijaitsevassa kolmen tähden hotellissa
Yksi päivällinen Pisassa,
juomat kuuluvat hintaan
Kaksi maatilalounasta,
juomat kuuluvat hintaan
Yksi päivällinen pitseriassa,
juomat kuuluvat hintaan
Teehetki Pisassa

Yhden hengen
huoneen lisämaksu

EUR 150,00

Season | Kausi

Monte Pisano
Italy

March - April,
September - November
maalis-huhtikuu,
syys-marraskuu

Price | Hinta

€ 740,00

Monte Pisano & Outdoor Ulkoilua
activities Monte Pisanossa
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The offer includes
4 overnight stays / breakfast included
in a 3 star hotel in Pisa
1 dinner, beverage included in
restaurant in Pisa
3 sessions Bones for Life Activity
2 lunches, beverage included
1 dinner with pizza, beverage included
1 wine tasting in Pisa
Guided walking tour in Pisa, guided
tour by bike in Lucca, Villa Reale

guided visit, guided tour with
environmental guide and donkeys
Local transfers

Single room supplement

EUR 150,00

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella Pisassa
sijaitsevassa kolmen tähden hotellissa
Yksi Päivällinen paikallisessa ravintolassa, juomat kuuluvat hintaan.
Luustoterveysjumppaa
kolmena aamuna
Kaksi lounasta, juomat
kuuluvat hintaan
Yksi päivällinen pitseriassa,
juomat kuuluvat hintaan

Teehetki Pisassa
Viininmaistajaiset
Opastettu kävelykierros Pisassa
ja pyöräretki Luccassa
Opastettu kierros historiallisilla
reiteillä aasien seurassa
Kuljetukset kohteiden välillä
ja lentokenttämatkat

Yhden hengen huoneen
lisämaksu

EUR 150,00

Day 1 Arrival in Pisa and
hotel check-in.
Meeting the local guide for
a guided walking tour in the
old town of Pisa.
Dinner in a local restaurant
and overnight stay.
Day 2 Breakfast at the
premises and Bones for life
activity (soft body posture
gym to improve bones
strength).
Transfer with private bus to
Villa Reale di Marlia where
you will meet a botanical
environmental guide, visit to
the Villa Reale Park.
Lunch in a typical Tuscan
restaurant specialised in local
dishes.
Transfer to the Camellietum
Compitese, in S.Andrea in
Compito, the most visited
camellia garden in Italy.
Member of the International
Camelia Society, in 2016 has
been assigned the title of
Garden of Excellence.
Back to your accommodation in Pisa and free time.
Overnight stay.
Day 3 Breakfast at the
premises and Bones for life
activity.
Transfer by private bus to

the town of Calci where you
meet your environmental
guide who will lead you
along ancient paths accompanied by friendly donkeys
to discover the Valgraziosa.
Lunch at the farmhouse
where you will meet the
owner, whose family has
been running the property
since more than 300 years.
The farm has always
produced extra virgin olive
oil.
Enjoy an informal lunch with
the farmer’s family.
Transfer back to the hotel in
the afternoon.
Wine tasting experience in a
typical wine shop in the old
town of Pisa. Overnight stay.
Day 4 Breakfast at the
premises and Bones for life
activity.
Transfer to Lucca where you
will meet your local guide
for a nice bike tour on the
ancient walls surrounding
the town. In the afternoon
transfer back to Pisa and
free time.
Farewell dinner with pizza
and dessert in a typical
italian pizzeria.
Day 5 Check-out and
departure.

1. päivä Kuljetus Pisan
lentokentältä hotellille,
hotelliin kirjautuminen.
Tapaaminen paikallisen
oppaan kanssa, opastettu
kierros Pisan vanhassa
kaupungissa.
Päivällinen paikallisessa
ravintolassa
2. päivä Aamiainen
hotellilla.
Luustoterveysjumppaa.
Linja-automatka Villa Reale
di Marliaan, kasvitieteen
asiantuntijan johtama kierros
huvilan puutarhassa.
Lounas perinteisessä
toscanalaisessa ravintolassa.
Siirtyminen Italian suosituimpaan kameliapuutarhaan
Camellietum Compiteseen.
Se kuuluu kansainväliseen
kameliaseuraan ja on saanut
seuralta vuonna 2016
kunniapalkinnon.
Paluumatka Pisaan ja
vapaa-aikaa.
Vapaamuotoinen päivällinen.
Paluumatka Pisaan ja
vapaa-aikaa.
Iltapäivällä tee- ja kakkuhetki
paikallisessa konditoriassa.
Vapaamuotoinen päivällinen.
3. päivä Aamiainen
hotellilla.

Luustoterveysjumppaa.
Linja-automatka Calcin
kaupunkiin. Opastettu
kävelyretki kesyjen aasien
seurassa Val Graziosan
laakson historiallisilla
kulkureiteillä.
Lounas maatilalla. Tapaaminen isäntäväen kanssa.
Sama suku on pitänyt tilaa
jo yli kolmensadan vuoden
ajan, ja siellä on aina tuotettu
ekstraneitsytoliiviöljyä.
Rento lounas isäntäväen
kanssa.
Paluu hotellille, vapaa
iltapäivä.
Viinimaistajaiset perinteisessä viiniliikkeessä Pisan
keskustassa. Vapaamuotoinen päivällinen.
4. päivä Aamiainen
hotellilla.
Luustoterveysjumppaa.
Matka Luccaan, opastettu
pyöräretki kaupungin
historiallisilla muureilla.
Vapaamuotoinen lounas.
Paluumatka Pisaan ja
vapaa-aikaa.
Jäähyväisateria perinteisessä
italialaisessa pitseriassa.
5. päivä Huoneiden
luovutus ja kuljetus Pisan
lentokentälle.

Season | Kausi

Monte Pisano
Italy

March - April,
September - November
maalis-huhtikuu,
syys-marraskuu

Price | Hinta

€ 710,00

Maestro Puccini and his Puccinin Lucca
inspiring places

The offer includes
4 overnight stays / breakfast included
in a 4 star hotel in Lucca
1 dinner, beverage included, in Lucca
3 lunches, beverage included
Guided tour in Pisa, Lucca and at Villa

Puccini Museum
Local transfers

Single room supplement

EUR 160,00

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella Luccassa
sijaitsevassa neljän tähden hotellissa
Yksi päivällinen paikallisessa ravintolassa, juomat kuuluvat hintaan.
Kaksi lounasta, juomat
kuuluvat hintaan

Opastetut kierrokset Pisassa,
Luccassa ja Villa Puccinin museossa.
Kuljetukset kohteiden välillä

Yhden hengen huoneen
lisämaksu

EUR 160,00

Day 1 Arrival in Lucca and
hotel check-in.
Meeting the local guide
for a guided walking tour
in the old town of Lucca.
Within the walls of the
historic city of Lucca stand
Piazza Cittadella and Corte
San Lorenzo, places full of
memories which are directly
related to the childhood and
early youth of the composer
Giacomo Puccini.
Dinner in local restaurant
and overnight stay.
Day 2 Breakfast at the
premises and transfer by
private bus to Torre del Lago
Puccini Villa/Museum where
you will meet your guide to
visit this astonishing house
where Puccini composed
most of his famous operas.
The house became a
museum right after Puccini’s
death and it still retains the
original atmosphere and
liberty style of the time.
At the end of the visit we
will have a panoramic tour
(by private bus) around the
Massaciuccoli Lake, a natural
oasis and one of the few
protected wetlands of Italy
that is part of the Migliarino
Massaciuccoli, San Rossore
Natural Park, another
inspiring place for Giacomo
Puccini.
Lunch in a typical Tuscan
restaurant specialised in local
dishes.

In the afternoon transfer
back to the hotel in Lucca.
Overnight stay.
Day 3 Breakfast at the
premises and transfer by
private bus to Pisa to meet
the local guide who will lead
you through the ancient
town up to the Piazza dei
Miracoli.
Lunch in a restaurant specialised in Tuscan cuisine.
Transfer back to the hotel in
Lucca and free afternoon.
Concert with Puccini
and Verdi’s arias in a fine
setting in Lucca city centre.
Overnight stay.
Day 4 Breakfast at the
premises and transfer to S.
Giuliano Terme to visit the
Cerratelli Foundation at Villa
Roncioni. The Foundation
hosts a historic and prestigious collection of stage
and theatre costumes, an
excellent example of Made
in Italy in this field. You will
also have the chance to ‘get
in the shoes of the character’, choosing your favourite
costume for a try-on.
Lunch in restaurant located
in a beautiful villa with
private garden.
Transfer back to Lucca.
Overnight stay.
Day 5 Check-out and
departure.

1. päivä Kuljetus Pisan lentokentältä hotellille Luccaan,
hotelliin kirjautuminen.
Tapaaminen paikallisen
oppaan kanssa, opastettu
kierros Luccan vanhassa
kaupungissa. Luccan
kaupunginmuurien sisällä
sijaitsevat museona toimiva
Giacomo Puccinin synnyinkoti ja Piazza Cittadella
-aukio, jolla seisoo hänen
patsaansa.
Päivällinen paikallisessa
ravintolassa
2. päivä Aamiainen
hotellilla.
Linja-automatka Torre del
Lagon Villa Puccini-museoon. Opastettu kierros
vaikuttavassa talossa, jossa
Puccini sävelsi suurimman
osan tunnetuista oopperoistaan. Talo muunnettiin
museoksi pian Puccinin
kuoleman jälkeen, ja sen
alkuperäinen tunnelma ja
tyyli ovat säilyneet hyvin
aikojen saatossa. Maisemakierros Massaciuccoli-järven
ympäri linja-autolla. Järvi on
luonnon keidas, yksi Italian
harvoja suojeltuja kosteikkoja. Se kuuluu San Rossoren
kansallispuistoon, joka oli
yksi Puccinin inspiraation
lähteistä.
Lounas perinteisessä
toscanalaisessa ravintolassa.

Paluu hotellille, vapaa
iltapäivä. Vapaamuotoinen
päivällinen.
3. päivä Aamiainen
hotellilla.
Linja-automatka Pisaan.
Opastettu kaupunkikävely
Piazza dei Miracoli -alueelle,
jolla sijaitsee mm. Pisan
kalteva torni.
Lounas perinteisessä
toscanalaisessa ravintolassa.
Paluu hotellille, vapaa
iltapäivä.
Konsertti. Puccinin ja Verdin
aarioita kauniissa ympäristössä Luccan keskustassa.
Vapaamuotoinen päivällinen.
4. päivä Aamiainen
hotellilla.
Vierailu Fondazione
Cerratellin Villa Roncionilla
San Giuliano Termessä. Fondazione Cerratelli -säätiöllä
on merkittävä historiallinen
kokoelma italialaisia teatteripukuja. Katselemisen lisäksi
vieraat pääsevät sovittamaan
suosikkipukujaan.
Lounas huvilaravintolassa
kauniin puutarhan äärellä.
Paluu Luccaan, vapaa
iltapäivä ja vapaamuotoinen
päivällinen.
5. päivä Huoneiden
luovutus ja kuljetus Pisan
lentokentälle.

Season | Kausi

Monte Pisano
Italy

March - April,
September - November
maalis-huhtikuu,
syys-marraskuu

Price | Hinta

€ 700,00

Weaving willow baskets Korinpunontaa Monte
Pisanossa

The offer includes
4 overnight stays / breakfast included
in a 3 star hotel in Pisa
3 sessions of 4 hours each / weaving
basket workshop
1 dinner, beverage included, in Pisa
1 lunch at the workshop location,
beverage included
1 dinner with pizza, beverage
included, in Pisa

1 wine tasting in Pisa
Guided walking tour in Pisa, Lucca
Local transfers

Single room supplement

EUR 150,00

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella Pisassa
sijaitsevassa kolmen tähden hotellissa
Korinpunontatyöpaja, kolme
oppituntia (4 tuntia/kpl)
Yksi päivällinen paikallisessa
ravintolassa, juomat kuuluvat hintaan
Yksi lounas työpajan ohella,
juomat kuuluvat hintaan
Yksi päivällinen pitseriassa,

juomat kuuluvat hintaan
Viininmaistajaiset
Opastetut kävelykierrokset
Pisassa ja Luccassa
Kuljetukset kohteiden välillä
ja lentokenttämatkat

Yhden hengen
huoneen lisämaksu

EUR 150,00

Day 1 Arrival in Pisa and
hotel check-in.
Meeting the local guide for a
guided walking tour through
the old town of Pisa up to
the Piazza dei Miracoli.
Dinner in local restaurant
and overnight stay.
Day 2 Breakfast at the
premises.
Free morning and lunch.
Transfer to the historical
Villa in the countryside of
Montepisano. The expert
craftsman and owner of
the villa will welcome you
in his beautiful garden for
an introduction into the
weaving willow baskets
technique. The craftsman
will talk about the raw materials used, such as olive and
willow branches, the best
time to harvest them and
how to stock them. At the
end of the 3 day workshop
every participant will know
how to weave a small basket
and will take home one
self-made work piece out
of natural materials. In the
afternoon there will be time
for a break with tea and a
tasty homemade cake.
Transfer back to the hotel
and free afternoon. Overnight stay.
Day 3 Breakfast at the
premises and transfer

to Lucca where you will
meet your local guide for
a nice walk in town. You
get to know the most
important architectural and
cultural sights as well as local
craftsman shops and culture.
Transfer back to Pisa and
free time.
Transfer from Pisa to your
workshop location to
continue the weaving class.
Transfer back to Pisa.
Dinner with pizza and
dessert, in a traditional
Tuscan Pizzeria and overnight stay.
Day 4 Breakfast at the
premises and transfer to
the workshop location and
weaving class.
Light lunch in the natural
shade of the garden together
with your teacher and end of
the workshop.
Transfer back to Pisa and
free time.
Wine tasting experience in a
typical wine shop in the old
town of Pisa. Overnight stay.
Day 5 Check-out and
departure.
This handicraft workshop
is just an example. Other
activities, such as cooking
classes, watercolour painting
and pottery, are available
upon request.

1. päivä Kuljetus Pisan
lentokentältä hotellille,
hotelliin kirjautuminen.
Tapaaminen paikallisen
oppaan kanssa, opastettu
kierros Pisan vanhan
kaupungin läpi Piazza dei
Miracoli-alueelle, jolla
sijaitsee mm. Pisan kalteva
torni.
Päivällinen paikallisessa
ravintolassa
2. päivä Aamiainen
hotellilla.
Vapaa aamupäivä ja lounas.
Lähtö punontaopettajan
historialliselle maaseutuhuvilalle. Korinpunoja ja huvilan
omistaja toivottaa vieraat
tervetulleeksi puutarhassa ja
esittelee pajukorien punonnan perusteet. Hän kertoo
materiaaleista, kuten pajunja oliivipuun oksista, niiden
keräyskausista ja säilönnästä.
Kolmipäiväisen työpajan
lopuksi jokainen osallistuja
osaa punoa pienen korin ja
saa mukaansa itse tekemänsä kappaleen. Iltapäivällä on
tauko, jolla tarjoillaan teetä ja
kotitekoista kakkua.
Paluu hotellille, vapaa ilta.
Vapaamuotoinen päivällinen.
3. päivä Aamiainen
hotellilla.
Matka Luccaan, opas-

tettu kaupunkikävely.
Kierroksella opitaan
kaupungin arkkitehtuurista ja
kulttuurinähtävyyksistä sekä
paikallisista käsityökaupoista
ja elämäntavasta.
Paluumatka Pisaan ja
vapaa-aikaa.
Lähtö työpajalle. Korinpunonta jatkuu.
Paluumatka Pisaan.
Päivällinen perinteisessä
toscanalaisessa pitseriassa.
4. päivä Aamiainen
hotellilla.
Lähtö työpajalle,
punontaopetusta.
Kevyt lounas huvilan puutarhassa punontaopettajan
seurassa. Työpaja loppuu klo
15.00. Paluumatka Pisaan ja
vapaa-aikaa.
Viinimaistajaiset perinteisessä viiniliikkeessä Pisan
keskustassa. Vapaamuotoinen päivällinen.
5. päivä Huoneiden
luovutus ja kuljetus Pisan
lentokentälle.
Ohjelmassa esitetty työpaja
on yksi monesta käsityövaihtoehdosta. Pyydettäessä
tarjolla on muitakin aktiviteetteja, kuten ruoanlaittokursseja, vesivärimaalausta ja
savenvalantaa.
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