
Berlin
Hotel tæt på Kurfürstendam, 
morgenmad, byrundtur og rejse-
leder. Afr. 15.8+5.9+12.9.

5 dage               kr. 3.198

Særtilbud - Provence
Udrejse med bus - �y til Odense.
Inkl. ud�ugter og vin til maden
i Frankrig. Afrejse den 13.8.

8 dage       kun kr. 5.998

Prag
Hotelseng hver nat. Morgenmad
og stor byrundtur. Med rejseleder.
Afr. 31.7+14.8+4.9+2.10+16.10.

6 dage                kr. 3.698

PROVENCE & 2 STORBYERBestil på

www.gislev-rejser.dk

Tlf. 6229 1210

Mandag-fredag 9-17

Lørdag 9-12
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Efter en barndom og ung-
dom i de vestfynske bakker er 
Charlotte Drost Thomsen nu 
omgivet af de charmerende 
og meget smukke toscanske 
Chianti-bakker med vinmar-
ker, olivenlunde og cypres-
alléer.

Fynske Charlotte og hen-
des italienske kæreste Matteo 
Romoli er netop blevet hotel-
ejere, og det er en stor drøm, 
der er gået i opfyldelse for det 
unge arbejdsomme par på 28 
og 29 år. 

Deres nyerhvervede hotel 
Albergo La Pieve (albergo 
betyder hotel på italiensk) lig-
ger i udkanten af den lille by 
Castelfiorentino, lige midt 
imellem Firenze, Pisa og Si-
ena - og det er ikke tilfældigt, 

Fynsk hotelpige i det skønne  Toscana
Det unge fynsk-italienske par, Charlotte Drost Thomsen og Matteo Romoli, har med købet af Albergo La Pieve i Castelfiorentino realiseret hoteldrømmen i Toscana. Privatfoto

 ● Hoteldrømmen er gået i opfyldelse for fynske Charlotte Drost 
Thomsen og hendes italienske kæreste Matteo Romoli 

at valget faldt på hjertet af To-
scana.

Tabte hjertet
Charlotte er født i Assens, 
vokset op i Aarup og er stu-
dent fra Odense Katedralsko-
le i 2002. 

Herefter trak Italien i hen-
de, og her har hun slået nye 
rødder.

- I 2002 efter studenterek-
samen fik jeg et sommerjob 
for et britisk-ejet firma, der 
udlejer mobilhomes på man-
ge af Europas større cam-
pingpladser. Heldet ville, at 
de sendte mig til en camping-
plads i Toscana, og her tabte 
jeg fuldstændig mit hjerte til 
området, siger Charlotte.

På campingpladsen mødte 

hun italienske Matteo, der er 
født og opvokset i Toscana.

- Jeg føler, det er en glæde 
at kunne hjælpe andre rej-
sende med at få den bedste 
oplevelse af det toscanske 
område. Det er så smukt og et 
privilegium at leve i, fortæller 
hun. 

Efter at have gennemført 
sin bachelor i virksomheds-
økonomi ved Firenze Uni-
versitet blev Charlotte tilbudt 
at starte og lede et nyt stort 
luksus-hostel med over 500 
sengepladser, som ejerne af 
campingpladsen skulle åbne 
i Firenze. 

På grund af de gode resul-
tater udsendte de efterfølgen-
de både Charlotte og Matteo 
til et tilsvarende hostel i Prag, 



Rejser og udfl ugter 

Ferieboliger indland 

Miniferie i København - for hele familien

Sæt familien i centrum og ryk ind på et af vores dejlige hoteller i 
København. I får dette fantastiske tilbud, hvis I bestiller 2 nætter eller 
flere. I må være op til 4 personer på værelset, maks 2 over 18 år. Vælg 
et af vores 10 hoteller, der ligger i gåafstand til Tivoli, Strøget, Nyhavn og 
Hovedbanegården.

Phoenix Copenhagen    
71 Nyhavn Hotel    
Imperial Hotel    
Grand Hotel    
The Square

Tivoli Hotel 
Copenhagen Island    
Copenhagen Strand    
Hotel Opera
Gentofte Hotel

Fra DKK 890,-
Pr. nat inkl. morgenmad for hele familien!

DOBBELTVÆRELSE

Bedste prisGARANTI

Ring og hør nærmere om teenager-tilbud.

Book på www.arp-hansen.dk 
eller ring 8030 3045.

Flensborg Fjord
100 m2 lyst moderne sommer-
hus m. fantastisk udsigt over
Flensborg Fjord udl. fra 6/8.

Tlf. 28 94 41 04

BUSREJSER
Goslar, 17/7, 5 dg .......................... 2915
Kalmar/Øland, 17/7, 5 dg............... 3398
Hinterglemm, 30/7, 8 dg................ 4750
Rügen, 31/7 & 18/9 ..................fra 2998
Trollhättan, 1/8, 4 dg...................... 3265
Friedrichstadt ,1/8, 3 dg ................ 1690
Wismar, 1/8, 4 dg .......................... 2650
Barlinek, 21/8, 5 dg ....................... 2498
Bornholm, 25/8 & 8/9, 5 dg ........... 3490
Mosel 29/8, 5 dg ........................... 3135
Dresden 29/8, 5 dg........................ 3175
Skagen 21/8, 4 dg......................... 2845
Adriaterhavet, 2/9, 10 dg. .............. 5150
Yorkshire, 11/9, 9 dg.......................7555

- se www.froruprejser.dk

65 37 15 16
Frørup Rejser ApS

RIGTIG GOD SOMMER!
VinbyenAltenahr, 6 dg 14.8+21.8+4.9+25.9 fra kr. 3.198
Berlin-Prag-Krakow, 9 dg 13.8+10.9 kr. 5.998
Schweiz, 9 dg 13.8+27.8+24.9 fra kr. 5.998
Normandiet, 10 dg 16.9+23.9+14.10 fra kr. 6.798
Paris, 6 dg 21.8+4.9+11.9+18.9+25.9+2.10 fra kr. 3.698
Prag, 6 dg 31.7+14.8+4.9+18.9+2.10 kr. 3.698
Opera i Verona, 9 dg 23.7+16.8+26.8 kr. 5.698
Toscana, 10 dg 29.7+19.8+26.8+9.9+23.9 fra kr. 5.198
Vinhøstrejse i Italien, 10 dg 9.9+16.9+23.9 kr. 6.598
Adriaterhavet Piran, 9 dg 30.7+27.8 kr. 4.698
Tyrol Westendorf, 9 dg 7.8+13.8+20.8+18.9 kr. 5.198

Best
il på

www
.gisle

v-rejs
er.dk

Tlf. 6
229 1
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Toscana fra Beldringe
Afrejse: 6.8+8.10+15.10.

8 dage fra kr. 7.398
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Fynsk hotelpige i det skønne  Toscana

”La Pieve” har 10 værelser, alle 
med eget badeværelse, aircon-
dition, mini-bar og tv.
Et enkeltværelse koster 55 euro 
pr. nat. Et dobbeltværelse koster 
70 euro pr. nat.
Fra flere af hotellets værelser 
og de to terrasser er der udsigt 
til det smukke toscanske land-
skab. 

Hotellet

Hotellets hjemmeside er ved at 
blive moderniseret (www.alber-
golapieve.it).
På siden www.booking.com un-
der ”Albergo La Pieve” kan man 
læse lidt om hotellet.
Email: info@albergolapieve.it 
Tlf.: 0039 0571/629203 (dansk-
talende (spørg efter Charlotte)).

Kontakt

Ryan-air flyver i sommertiden 
direkte fra Billund til Pisa.

Transport

Fra hotellets tagterrasse er der udsigt ud over det betagende toscanske landskab.

som var i vanskeligheder.
Charlotte stod for driften 

af hostellet, mens Matteo led-
te restauranten med tilknyt-
tet bar og natklub.

- Her fandt vi ud af, hvor-
dan vores forskellige egen-
skaber komplementerer hin-
anden. Drømmen om, at vi 
en dag kunne få eget hotel 
med restaurant, begyndte at 
tage form ... og der var ingen 
tvivl om, hvor drømme-loca-
tionen var: Hjemme i Tosca-
na! fortæller Charlotte.

Efter lang tids søgen har 
parret nu overtaget det lille 
hotel i hjertet af Toscana, Al-
bergo La Pieve, der ligger lige 
midt imellem Firenze, Pisa 
og Siena, kun få kilometer fra 
San Gimigniano og Certal-

do. Også Lucca, Montecatini 
Terme, Volterra og de lange 
sandstrande ved Versilia kan 
nemt nås på en dagsudflugt.

Albergo La Pieve er om-
givet af Chianti-vinmarker, 
og ligger højt i udkanten af 
Castelfiorentino med udsigt 
over det bedårende toscanske 
bølgende landskab. 

Byen og jernbanestatio-
nen kan nås til fods på under 
10 minutter. Herfra kan man 
tage toget til de mange turist-
attraktioner eller bare nyde 
de gamle kulturskatte og den 
autentiske italienske stem-
ning i byen.

Kunst og vin
- ”La Pieve” er perfekt både 
til en kunst- og kulturrejse, 

en mad- og vinrejse samt en 
nyde-naturen-rejse. 

- Gæsterne kan få al den as-
sistance, de har brug for hos 
os på dansk samt gode råd og 
tip til, hvad der kan opleves i 
området. 

- Og efter en dag på far-
ten, hvor man har oplevet de 
mange toscanske skatte, er 
der vel ikke noget bedre end 
at vende hjem til panorama-
terrassen og nyde en aperiti-
vo og en lækker toscansk mid-
dag, f. eks. hjemmelavet pasta 
med vildsvinesovs eller en 
saftig Bistecca alla Fiorentina 
(florentinsk T-bone-steak) 
med en god Chianti-vin pro-
duceret på de omkringliggen-
de vinstokke, siger Charlotte.

Af Inge Gram
igr@fyens.dk

[ Drømmen om, 
at vi en dag 

kunne få eget hotel med 
restaurant, begyndte 
at tage form ... og der 
var ingen tvivl om, hvor 
drømme-locationen 
var: Hjemme i Toscana! 
Charlotte Drost Thomsen


