15-Daagse REIS naar ITALIË en KROATIË

vervolg

Met o.a.: Toscane, San Marino, Hvar en Plitvice

Voor de najaarsreis van dit
jaar hebben we gekozen
voor een werkelijk unieke
combinatie, die u elders niet
zult aantreffen.
We gaan de pracht van Italië
en Kroatië laten samensmelten tot een schitterende
reis. Italië met de gastvrijheid,
de diversiteit aan natuur en
de cultuurhistorie. En Kroatië
wat zo geroemd wordt om de
geweldige natuur, eilanden en
eeuwenoude stadjes.
Het beste uit twee werelden
en een interessant excursiepakket in beide landen,
Piëmont, Toscane, het eiland
Hvar en de Plitvice meren.
De culinaire specialiteiten van
de landen, de uitstekende
hotels en het klimaat in deze
tijd dragen ook bij tot het welslagen van deze unieke reis.

EEN UNIEKE COMBINATIE
1e dag: Vrijdag
Na de koffiepauze nabij Brussel
rijden we door de mooie Ardennen
naar Luxemburg. Vervolgens over
de Autoroute du Soleil naar Dijon
voor diner en overnachting .
2e dag: Zaterdag
Vandaag belooft een prachtige dag
te worden. We laten Dijon achter
ons en rijden dwars door Frankrijk
naar Genève, waar we de lunchpauze gepland hebben. Het loont
hier zeker de moeite nog even naar
Jet d’Eau te gaan kijken, met 140
meter één van ’s werelds grootste
fonteinen. Na deze pauze rijden we
over de Autoroute Blanche richting
Chamonix. Hier beginnen we aan
de klim richting de Mont Blanc
tunnel en heeft u zicht op de
gletsjer. Als we de tunnel uitrijden
passeren we de grens met Italië en
rijden we door het schitterende

Aostadal naar het meer van
Viverone, waar ons hotel met
uitzicht over het meer is gevestigd.
3e dag: Zondag
Na een goed ontbijt laten wij u zien
dat de regio Piëmont er eentje is
van uitzonderlijke schoonheid.
De streek wordt gedomineerd door
de indrukwekkende bergen van
de Alpen en het Gran Para disomassief. Aan de andere kant ligt
het landschap van de Po vlakte.
We gaan hier een heerlijke route
rijden en drinken gezamenlijk
koffie op een mooie plaats. In de
loop van de middag brengen we
nog een bezoek aan een lokale
wijnboerderij. Want deze streek
staat bekend om zijn goede wijnen
zoals de Barbaresco. Uiteraard
hoort er ook een proeverij bij,
voordat we terugkeren naar ons
hotel in Viverone.

34
15-Daagse REIS naar
ITALIË en KROATIË

gebouwen. ’s Middags brengen we
nog een bezoek aan het landgoed
Villa Reale, gecreëerd door de zus
van Napoleon en voormalig paleis
van de bisschop van Lucca. Ook de
17e-eeuwse tuinen zijn hier zeer
bezienswaardig.
4e dag: Maandag
We trekken vandaag wat meer naar
het zuiden, naar onze volgende
bestemming, Montecatini Terme.
Maar eerst bezoeken we het mooie
aquarium in de haven van Genua.
Hier ligt ook het piratenschip
genaamd Il Galeone Neptune. Het
is een replica van het gelijknamige
Spaanse schip. Het Acquario di
Genova is er niet zomaar eentje.
Ze hebben een zeer groot en
gevarieerd aanbod aan dieren.
Van zeepaardjes tot grote haaien
en van kwallen tot dolfijnen. Een
pronkstuk van hun verzameling is
de walvishaai. Dit is de grootste
haai ter wereld en vrij zeldzaam.
Hier houden we ook de lunchpauze.
Dan rijden we vrij snel Toscane
binnen en langs diverse marmergroeven en langs Lucca arriveren
we in Montecatini voor diner en
overnachting.

één van de weinige dorpen die nog
volledig ommuurd zijn, wat het
redelijk uniek maakt. Ook houden
we een pauze in Barga, een parel
van een dorp op een hoogte van
420 meter, waardoor we een
prachtig zicht krijgen op de vallei
van de rivier de Serchio en op de
bergen van de Garfagnana vallei.
De stedelijke structuur van Barga
is min of meer die van de 12e tot
en met de 14e eeuw en is dus
gekenmerkt door pleintjes en
smalle steegjes die kronkelen langs
de onregelmatigheid van de

6e dag: Woensdag
We verlaten Montecatini en ook
vandaag belooft een mooie dag te
worden. Het eerste deel rijden we
nog door het unieke landschap van
Toscane, wat vervolgens overgaat
in het even mooie Emilia-Romagna.
Ook hier rijden we een prachtige
route. Dan brengen we een bezoek
aan San Marino. De oudste nog
bestaande constitutionele republiek
is niet groot, maar wel erg bijzonder.
Een kabelbaan brengt ons naar
Città di San Marino (UNESCO), waar
u lekker even kunt wandelen,

5e dag: Dinsdag
Vandaag gaan we onder leiding van
een Nederlandse gids, die al vele
jaren in deze regio woont, Toscane
ontdekken. Zonder twijfel is Toscane
één van de mooiste regio’s van het
land, rijk aan prachtige natuur,
typische Toscaanse dorpen, heuvels
en bergen van de Apennijnen. ’s
Morgens rijden we een heerlijke
route door het mooiste deel van
Toscane rondom Garfagnana. Dit
dorpje is samen met Monteriggioni
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genieten van het uitzicht of
belastingvrij kunt inkopen. Aan het
eind van de middag arriveren we
in Ancona, waar we inschepen op
één van de schepen van Jadrolinija
voor de overtocht naar Kroatie.
Aan boord hebben we diner en
overnacht u in een buitenhut.
7e dag: Donderdag
Het ontbijt staat al vroeg voor u klaar
en het schip meert ondertussen af in
Split. Uiteraard bezoeken we deze
dag de oude binnenstad in de
grootste stad van Dalmatië. We zien
onder andere het Paleis van
Diocletianus dat gebouwd is rond
het jaar 300 na Christus en welke
terecht op de UNESCO-lijst staat.
We maken ook een ontspannen
wandeling door het oude centrum
van de ‘witte stad’, met smalle
straatjes en mooie pleinen. Diner
en overnachting in Split.
8e dag: Vrijdag
Deze dag is ter vrije besteding.
U kunt een heerlijke wandeling
maken of genieten op één van de
vele terrassen.

9e dag: Zaterdag
Eén van de vele hoogtepunten is
een bezoek aan het eiland Hvar, dat
genoteerd staat in de top 10-lijst
van mooiste eilanden ter wereld.
Als we met de veerboot arriveren
kunt u zich vergapen aan de luxe
jachten. De rijken der aarde meren
hier regelmatig aan met hun jachten.
Na aankomst een rit over het
prachtige Hvar. Bijnaam van het
eiland is het ‘Lavendeleiland’.
Tevens heeft het eiland een zeer
fraaie kustlijn, schilderachtige
stranden en baaien, ongerepte
natuur en is het zeer rijk aan
historisch en cultureel erfgoed.
In de loop van de middag brengen
we dan ook nog een bezoek aan
het oude gedeelte van de stad
Hvar. De meer dan zeven eeuwen
oude stadsmuur, de Piazza en de
prachtige monumenten zijn hier de
blikvangers. Hierna varen we weer
terug naar Split voor diner en
overnachting.
10e dag: Zondag
’s Morgens verkennen we het
achterland van Split. Dit is een

vervolg

heuvellandschap en karstgebergte,
met oude dorpen waar paard en
wagen nog tot het dagelijkse
‘gereedschap’ behoren. De lunchpauze houden we in Šibenik, een
juweeltje aan de Adriatische Zee.
Deze eeuwenoude stad is de oudste
stad aan de Adriatische kust en
heeft een prachtig oud centrum en
de bijzondere St. Jakob Kathedraal.
Deze indrukwekkende kathedraal
van wit steen is op een wel heel
unieke wijze gebouwd; zonder ook
maar één enkele spijker, hout, of
ander bevestigingsmateriaal.
We rijden terug naar Split via
misschien wel de mooiste route op
deze reis, langs de kust met zicht
op de talloze eilanden.
11e dag: Maandag
’s Morgens rijden we verder
noordwaarts langs het Vransko
Jezero reservaat naar Zadar. Het
levendige blauw van de zee, het
weelderige groen van dennen en
olijfbomen en het maagdelijk wit
van de Dalmatische stenen, het
kleurenpalet van de regio Zadar is
uitzonderlijk en uniek in de wereld,
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Intensiteit:
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• Regelmatig een wandeling
en niet altijd vlak
• Veel wisselende hotels/boot

15-Daagse REIS naar
RONDREIS
SPANJE/PORTUGAL
ITALIË
en KROATIË
Vertrek:
VRIJDAG 27 SEPTEMBER 2019
Thuiskomst:
VRIJDAG 11 OKTOBER 2019

€ 2.195,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer/hut: € 495,00
volgens de Kroaten zelf. Hier gaan
we met een treintje langs de mooiste
plekjes van de stad en heeft u een
uitgebreide pauze om al het moois
wat de stad te bieden heeft te
bekijken, bijvoorbeeld het symbool
van de stad, de Sint Donatuskerk.
Ook mooi is de boulevard met een
uniek zee-orgel. Diner en overnachting in Zadar.

14e dag: Donderdag
Nog nagenietend van alle indrukken
in dit mooie land zijn we inmiddels
helaas alweer op de terugweg naar
Nederland. Langs Zagreb komen we
in Slovenië en rijden we door het
wijngebied naar Oostenrijk. Over de
mooi gelegen Pyrn autobaan en langs
Passau naar ons hotel in Regensburg
voor diner en overnachting.

12e dag: Dinsdag
Na het ontbijt vertrekken we wat
later. We volgen de kust en hebben
vele mooie vergezichten. Door het
nationaal park Sjeverni Velebit,
een wildernis- en karstgebied met
een diversiteit aan vegetatie.
Onderweg de nodige stops voor
koffie en lunch. In de loop van de
middag arriveren we in Plitvička
Jezera, waar we een bijzonder hotel
voor u hebben gereserveerd.

15e dag: Vrijdag
Langs Frankfurt en Köln terug naar
Nederland, maar voor we huiswaarts
keren, gebruiken we ter afsluiting
van onze topreis een prima verzorgd
diner.

13e dag: Woensdag
Na het ontbijt bezoeken we de
fabelachtige Plitvicemeren. Deze
meren blijven fascineren bij een
ieder, mede door de schoonheid van
de natuur. Dit natuurlijk schouwspel
bestaat uit 16 trapsgewijs geschakelde
kristalheldere meren, die met elkaar
verbonden zijn door schilderachtige
watervallen en cascades. We maken
hier een wandeling en aanschouwen
dit natuurwonder van dichtbij.

Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotel- en Ferryinfo:
27/28 september:		
Hotel Mercure Dijon - Frankrijk
28/30 september:
Hotel Marina Viverone - Italië
30 september/02 oktober:
Hotel Michelangelo Montecatini - Italië
02/03 oktober:
Jadrolinija Ancona - Split

Hotel info:
We hebben voor deze reis fraaie
****hotels gecontracteerd, die u mooie
en van alle faciliteiten voorziene kamers
bieden met bad of douche, toilet,
televisie, etc. Ook zijn er een aantal
hotels die de beschikking hebben over
een zwembad. Uiteraard wordt u ook
culinair verwend met driegangendiner
of buffet en ontbijtbuffet, vaak met
heerlijke lokale specialiteiten.

03/07 oktober:
Hotel Atrium Split - Kroatië
07/08 oktober:
Hotel Kolovare Zadar - Kroatië
08/10 oktober:
Hotel Ethno Plitvička Jezera - Kroatië
10/11 oktober:
Hotel Mercure Regensburg - Duitsland
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