10-Daagse REIS naar ITALIË

5

Met o.a.: Ravenna, San Marino en Rimini

Intensiteit:

3

• Wandeling in Ravenna en
Rimini
• Rustig excursieprogramma

10-Daagse REIS
naar ITALIË
Vertrek:
VRIJDAG 07 MEI 2021

met mozaïeken gedecoreerde,
vroegchristelijke bouwwerken.
Vele zijn terecht opgenomen in de
UNESCO- lijst. Tijdens een begeleide
en rustige wandeling zullen we
een aantal van deze bouwwerken
bewonderen. Ook heeft u hier nog
even vrije tijd voordat we terugkeren
naar ons hotel.
6 dag: Woensdag
Na het ontbijtbuffet brengen we een
bezoek aan het oude en historische
centrum van Rimini. Dit stadje is al in
268 voor onze jaartelling gesticht
door de Romeinen onder de naam
Arimimum. Het kenmerkt zich door
nostalgische en soms kleurrijke
straten en pleinen. We zien onder
andere de Arco d’Augusto, de oude
stadspoort en de Foro Romano.
Maar ook de marmeren Ponte di
Tiberio en de Tempo Malastiano.
Na de lunchpauze rijden we terug
naar ons hotel.

Thuiskomst:
ZONDAG 16 MEI 2021

€ 1.275,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 195,00

e

Een nieuwe en zeer
ontspannende reis naar het
geliefde Italië. Geliefd om de
schoonheid van de natuur,
het weer, de gastvrije
bevolking en natuurlijk het
eten.
We hebben deze reis speciaal
geselecteerd voor diegene die
houden van een rustige
vakantie, met veel vrije tijd,
maar ook nog wat willen zien.
We verblijven aan zee
in Cesenatico, wat vast
gesmolten is aan het bekende
Rimini, een oude Romeinse
badplaats, met veel gezellig
heid en een oud centrum.

CESENATICO SUL MARE
1e dag: Vrijdag
Door de mooie natuur in HoogBelgië en Luxemburg gaan we naar
Frankrijk. Door een deel van de
Vogezen en Elzas-Lotharingen rijden
we naar ons hotel in Weil am Rhein
voor diner en overnachting.
2e dag: Zaterdag
Al snel passeren we de grens met
Zwitserland en rijden dan een
prachtige route door de Zwitserse
Alpen, langs het bekende
Vierwoudstrekenmeer richting het
Gotthardmassief. Na het passeren
van de tunnel rijden we de Povlakte
op en dan via de rondweg van
Milaan en Bologna naar ons hotel
aan het strand van Cesenatico,
waar we begin van de avond
zullen arriveren.
3 dag: Zondag
Vandaag komen we bij van de
reisdagen en hebben we geen
e

samengesteld programma. U kunt
heerlijk wandelen in de buurt van het
hotel, genieten van de voorjaarszon
of gezellig over de winkelboulevard
flaneren en genieten van een
Italiaanse koffie of ijs.
4e dag: Maandag
Deze dag een halve dagexcursie.
Een kleine rit brengt ons naar San
Marino, de oudste nog bestaande
constitutionele republiek ter wereld.
Het ministaatje is niet groot, maar
wel erg bijzonder. Gelegen op een
heuvel, met tal van leuke straatjes
en winkels. We brengen u naar Città
di San Marino (UNESCO), waar
u lekker even kunt wandelen,
genieten van het uitzicht of
belastingvrij kunt inkopen.
5e dag: Dinsdag
Vandaag staat Ravenna op het
programma. Een cultuurhistorisch
erg belangrijke stad, vanwege de

7 dag: Donderdag
Vandaag een heerlijk ontspannen rit
door het achterland, door het fraaie
landschap van Emilia-Romagna.
Een prachtig gebied, wat zeker niet
onderdoet voor Toscane. Heuveltot bergachtig, groen met kleine
pittoreske dorpen. Kortom, van alles te
zien en te beleven tijdens een mooie
route. Uiteraard de nodige stops voor
koffie en lunch.
e

8e dag: Vrijdag
Deze morgen brengen we een bezoek
aan het interessante aquarium van
Cattolica. Hier zijn onder andere
haaien, pinguïns, otters en duizenden
andere zeedieren te bewonderen. Na
de lunchpauze rijden we over de Via
Panoramica, een toeristische route in
een bosrijk gebied, met mooie

Reisinfo:
vergezichten en over heuvels met
diverse haarspeldbochten. Na al dit
moois keren we terug naar ons hotel
voor diner en overnachting.
9e dag: Zaterdag
Helaas verlaten we ons gastvrije hotel
en rijden noordwaarts richting Parma.
Vervolgens komen de Italiaanse Alpen
weer in zicht, met in deze tijd van het
jaar vast nog wat sneeuw op de
toppen. Dwars door de Alpen rijden
we naar Weil am Rhein waar het diner
al op ons staat te wachten.
10e dag: Zondag
De laatste dag van deze nieuwe reis
is aangebroken. Na een mooi stukje
Frankrijk houden we de lunchpauze
in Luxemburg. Hierna is het nog een
paar uur naar Nederland, waar we
deze reis afsluiten met een goed diner.

REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotelinfo:
07/08 mei:
Hotel Dreiländerbrücke Weil - Duitsland
08/15 mei:
Hotel Lungomare Cesenatico - Italië
15/16 mei:
Hotel Dreiländerbrücke Weil - Duitsland

Hotelinfo:
We verblijven in een goed ****-sterren
hotel, gelegen aan het prachtige strand en
de winkelboulevard van Cesenatico. Alle
kamers voorzien zijn van bad/douche, toilet,
televisie, telefoon etc. Daarnaast beschikt
ons hotel over een lift, een bar, een gezellig
restaurant en verwarmd zwembad. U heeft
’s morgens een uitgebreid ontbijtbuffet en
’s avonds een goed diner of buffet.
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