10-Daagse REIS naar ITALIË
Met o.a.: Murano, Burano, Triëst en Venetië

Een reis naar een zeer
interessant en prachtig deel
van Italië. In de luwte van
de Dolomieten en aan de
Adriatische kust ligt de plaats
Bibione in de lagune van
Venetië.
Deze streek heeft alles om u
een meer dan fijne vakantie
te bezorgen, want er staan
onder meer mooie excursies
op het programma naar
Triëst en een aantal kleurrijke
eilanden in de lagune.
Uiteraard ontbreekt het fraaie
en beroemde Venetië niet.
Gecombineerd met ons uitstekende hotel aan de
boulevard, maakt dat van
deze ontspannen reis één
om nooit te vergeten.

LAGUNA ADRIATICO
1e dag: Vrijdag
De koffiepauze houden we nog in
Nederland. Na het passeren van de
grens en na het knooppunt Kerpen
rijden we richting Koblenz. Dan vervolgen we onze weg over de ‘Linksrheinische autobahn’, via Karlsruhe
naar Ulm voor diner en overnachting.
2e dag: Zaterdag
Dwars door de miljoenenstad
München, langs onder andere de
BMW fabrieken en -museum gaan we
op weg naar de Oostenrijkse grens.
Hier doemen de eerste Alpentoppen
op. Via Salzburg en een mooie route
over de ‘Traumstrasse der Alpen’
naar Italië. Na de grensplaats Tarvisio
is het nog maar een klein stukje
naar ons fijne hotel in Bibione.
3e dag: Zondag
Geen samengesteld programma.
U kunt heerlijk wandelen in de

buurt van het hotel of genieten van
de voorjaarszon op één van de vele
terrassen.
4e dag: Maandag
’s Morgens een bezoek aan Caorle
met het historisch centrum en de
mooie Duomo. Na de lunchpauze
rijden we richting Portugruaro, aan
de oever van Lemene, waar we het
bijzondere stadhuis zullen bekijken
en de Pozzo del Pilacorte. Via het
heuvelachtige achterland weer
terug naar ons hotel.
5e dag: Dinsdag
Het hoogtepunt van deze reis vormt
uiteraard het befaamde Venetië. We
varen vanaf Punta Sabbione naar het
centrum van Venetië, dat gelegen
is op een eiland in een prachtige
lagune. Deze pagina is eigenlijk te
kort om al het moois wat deze stad
te bieden heeft te beschrijven. Zo
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Intensiteit:

3-4

• Wandeling in Venetië,
eilanden en Triëst
• Uitgebalanceerd programma

vrolijkste dorp ter wereld. Na dit
bezoek weer terug naar ons hotel.

maken we o.a. een wandeling langs
de beroemde plekjes als de Ponte
Rialto, San Marco plein en de Basiliek,
Dogenpaleis en de Brug der Zuchten.
6e dag: Woensdag
Deze morgen bezoeken we een
typische Italiaanse weekmarkt. Een
markt die altijd druk bezocht wordt.
Niet alleen voor de koopjes, maar
zeker ook voor de gezelligheid. De
middag houden we lekker vrij en
kunt u een wandeling maken over
de boulevard.
e

7 dag: Donderdag
Een heerlijke dag staat op ons
programma. We bezoeken namelijk
een tweetal van de vele bijzondere
eilanden in de Venetiaanse lagune.
Eilanden die alleen per ‘vaporetto’ te
bereiken zijn. Murano bestaat net als
Venetië uit een aantal eilandjes die
door bruggen met elkaar verbonden
zijn. Sinds de 13de eeuw is Murano
het centrum van de glasindustrie.
Vandaag de dag zijn vele fornaci,
glasfabrieken, te bezichtigen. Ook
de Basilica is hier zeer bezienswaardig.
Vervolgens varen we naar Burano,
het regenboogdorp. Een saaie bakstenen muur kom je hier niet tegen.
De bijna lichtgevende huizen zien
we al van verre. Misschien wel het

8e dag: Vrijdag
Vandaag belooft het een zeer
interessante dag te worden, want
Triëste staat op het programma.
Triëste staat bekend als ‘koffiestad” en
is gezegend met vele archeologische
gebouwen. Middelpunt van de stad is
de Piazza Unita, met aan de ene zijde
het water en aan de andere zijde
diverse gezellige terrassen. Via de
mooie Costiera, met onderweg zicht
op de Castello di Miramara rijden we
dan weer terug naar Bibione.
9e dag: Zaterdag
Helaas verlaten we ons gastvrije
hotel en rijden noordwaarts richting
Fortogna. Hier eindigt de snelweg
en rijden we een fantastische route
dwars door de Dolomieten, langs het
bekende Cortina d’Ampezzo naar
Brixen. Vervolgens door de NoordItaliaanse alpen, over de Brennerpas
en de Fernpas naar ons hotel in Ulm
voor diner en overnachting.
10e dag: Zondag
Na een goed Duits ontbijt rijden we
via Mannheim en langs Bonn naar
Nederland, maar alvorens huiswaarts
te keren, gebruiken we met elkaar een
prima verzorgd diner ter afsluiting
van onze onvergetelijke reis.

10-Daagse REIS naar
ITALIË
Vertrek:
VRIJDAG 07 JUNI 2019
Thuiskomst:
ZONDAG 16 JUNI 2019

€ 1.250,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 150,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
07/08 juni:
Hotel Maritim Ulm - Duitsland
08/15 juni:
Hotel Excelsior Bibione - Italië
15/16 juni:
Hotel Maritim Ulm - Duitsland

Hotelinfo:
We verblijven in een goed ****-sterren hotel,
gelegen aan de prachtige boulevard van
Bibione, waar alle kamers voorzien zijn van
bad of douche, toilet, televisie, telefoon etc.
Daarnaast bezit ons hotel een lift, een bar en
een gezellig restaurant. Ook de maaltijden
staan op een hoog niveau met ’s morgens
een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een
goed diner.
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