Tema
Skønne Europa

Toscana – helt tæt på himlen
Blomstrende valmuer og
cypresser i Toscana.

Toscana og Umbrien lokker med en vidunderlig natur, smukke
autentiske landsbyer og fantastisk mad og vine. Hvis du ønsker at
holde ferie med fokus på lokalkolorit, nærhed og masser af charme,
skal du ikke betænke dig ved at vælge Toscana.
Af Iben Sabine Kongsrud

Local Living er et mindre bureau, som gennem kærligheden til Italiens mest
vidunderlige destinationer har specialiseret sig i rejser for hele familien til
Toscana og Umbrien med indkvartering på håndplukkede, charmerende
landsteder og skønne villaer. Toscana kan bare noget andet end alle andre
steder på jorden. Klimaet, atmosfæren, lokalkoloritten og den ubeskrivelige
natur taler sit helt eget sprog. Her finder du olivenlunde, vinmarker, bjerge,
dale, ældgamle fæstninger og byer med en helt fantastisk stemning, smukke
bygninger og mad og vine, der kan få selv udstødte engle til at synge rent. I
Toscana er du lykkeligt fritaget for storbyens puls, her - i de små pittoreske
landsbyer går tiden langsomt. Fred og ro er nøgleordene på disse egne, hvor
hygge og atmosfære emmer overalt.
Italienske specialiteter
Du køber verdens bedste vildsvinepølser, skinke, oste og toscanske vine i
de små butikker, friskt og ægte italiensk brød hos bageren, den skønneste is
af de bedste råvarer og de ubetinget mest fuldmodne og smagfulde frugter
og grøntsager hos grønthandleren. I det hele taget spiser man bedre i
Toscana og Umbrien end ret mange andre steder i Europa. Det gælder
uanset om du selv vælger at lege kok hjemme i ferieboligen eller frekventerer
det enorme udbud af hyggelige restauranter. Italienerne går ofte ud at spise,
så du befinder dig sjældent i en turistfælde. Pizza i Danmark og Italien er helt
vidt forskellige begreber, så gør dig selv den tjeneste at spørge de lokale om
vejen til det bedste pizzasted. Tynde, sprødstegte bunde og maksimalt tre
slags fyld – sådan er en pizza i Toscana og jeg lover personligt, at den slår alt
,hvad du tidligere har smagt.

Vidunderlige landsteder
som dette er Local Living’s
speciale.

Den personlige rejse
Local Living er et bureau, ejet af Inge Gustafsson, som formidler over 200
charmerende landsteder og vingårde i Toscana og Umbrien, og man mærker
tydeligt Inges inderlige engagement og enorme viden om områderne. Så
hvis du bare åbner op for sluserne og fortæller hvilke drømme og forventninger du har til en ferie i Toscana eller Umbrien, kan du ende med at vågne
op i en villa med udsigt til bjerge, olivenlunde eller på et landsted med
uendelige vidder. Toscana er et oplevelsernes paradis og som hovedregel
har alle ferieboliger afsvalende pools - til glæde for både store og små.
- Vort ønske med Local Living, er at imødekomme og helst overgå kundernes
forventninger, så de vil ønske at komme tilbage og også anbefale os i deres
omgangskreds, siger Inge Gustafsson.

Klik ind for meget mere information og inspiration på: www.localliving.dk
Eller ring for vejledning til jeres ferie på: 70 27 25 72
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