10-daagse REIS naar ITALIË

12

Met o.a.: Stelvio park, natuur en vele bergroutes

Intensiteit:

3

• Programma in berggebied
• Af en toe een wandeling,
niet overal vlak

10-daagse REIS naar
ITALIË
Vertrek:
DINSDAG 08 JUNI 2021
Thuiskomst:
DONDERDAG 17 JUNI 2021

€ 1.190,00 p.p.

inclusief entreegelden

het bekende Gardameer. Dit dorp
is één van de mooiste en gezelligste
dat aan het meer gelegen is.
Vele winkelstraatjes, ijssalons en
een prachtige wandelboulevard
maken dit dorpje tot een zeer
aantrekkelijke. We maken ook nog
een ontspannen boottochtje over
het Gardameer, met altijd de
Monte Baldo op de achtergrond.
Aan het eind van de middag keren
we weer terug naar ons hotel.

We hebben speciaal voor u,
als natuurliefhebber, deze
reis samengesteld.
Een reis naar de imposante
bergwereld van de
Brentadolomieten. Een gebied
dat in de zomermaanden
nog niet ontdekt is door
het massatoerisme en
daardoor zijn authenticiteit
behouden heeft. De natuur
hier is overweldigend, met
bergpassen, ruige rotsen,
maar ook lieflijke bergdorpen.
Dit deel van Italië behoorde
ooit tot het grote Oostenrijkse
rijk. Dit komt nog steeds
tot uiting in de typische
Alpenbouwstijl, maar ook in
de keuken van ons luxe hotel.
Een reis die u laat genieten
van begin tot eind.

VAL DI SOLE
1e dag: Dinsdag
Na de koffiepauze bij Venlo rijden
we over de autobaan naar onze
pauze nabij Sankt Goar. Vervolgens
via Stuttgart naar ons hotel in
Ulm voor diner en overnachting.
2e dag: Woensdag
Langs Kempten rijden we naar
Füssen, waar we aan een rit
beginnen over de mooiste bergpas
van Zuid-Duitsland, de Fernpas.
Langs meren en zicht op de
Zugspitze rijden we tot een hoogte
van 1212 meter. De pas eindigt in
het bekende Inntal. Langs het
Stubaital en over de beroemde
Brennerpas richting Trente.
Hierna nog een leuke route door
de bergen naar ons gastvrije
hotel in Mezzana voor diner
en overnachting.

3e dag: Donderdag
Na een wat later ontbijt gaan we
een ontspannen dag beleven in de
natuur. We slingeren over mooie
bergwegen richting Lago di Santa
Giustina in Val di Non, een
bergstuwmeer wat ingeklemd ligt
tussen de bergen in een prachtige
vallei. Na de lunchpauze brengen
we nog een bezoek aan Giardino
della Rosa, een botanische– en
rozentuin op een hoogte van
1000 meter, met meer dan 400
verschillende soorten planten en
duizenden rozen. Na dit bezoek
keren we terug naar Mezzana.
4 dag: Vrijdag
Vandaag een wat langere dag. We
rijden waar mogelijk binnendoor
naar Riva del Garda, gelegen op het
smalste en noordelijkste puntje van

5e dag: Zaterdag
Het belooft weer een mooie dag te
worden, want een kleine wandeling
brengt ons naar het station, waar we
op de trein stappen richting Trento.
Een heerlijke rit door Val di Sole en
de Brentadolomieten. In Trento
stappen we uit en heeft u wat
vrije tijd. Hierna weer terug naar
Mezzana, waar eind van de
middag nog een wijnproeverij
op het programma staat.
6e dag: Zondag
Vandaag voor de liefhebbers een
lunch in de vorm van een barbecue
in de bergen. Te voet of met een
minibusje van het hotel gaan we
naar een mooie plek en genieten
we van een gezamenlijke maaltijd.

e

7e dag: Maandag
Ook vandaag weer prachtige
routes door de Brentadolomieten.
Door kleine bergdorpen en over

bergroutes komen we in Tirano,
bekend van de Bernina Express.
Hier rijden we nog een klein stukje
door en komen dan in Brusio, waar
we het beroemde spiraalviaduct
gaan bekijken. Na de lunchpauze
in Tirano rijden via Passo del Tonale
weer terug naar Mezzana.
8e dag: Dinsdag
Een rustige dag. We rijden naar
Madonna di Campiglio. Een dorp
wat vooral in de winter erg druk
bezocht wordt. Hier houden we
eerst een koffiepauze en vervolgens
een wandeling naar de watervallen
van Nardis. Dan vervolgen we onze
weg naar Molveno, een route met
adembenemende uitzichten. Bij het
meer van Molveno, waar u heerlijke
uitzichten heeft houden we nog een
pauze, voordat we via een fraaie
route terugkeren naar ons hotel.
9e dag: Woensdag
Helaas verlaten we ons prachtige
hotel. We rijden door het Inntal
naar Duitsland. In de middag langs
München en Nürnberg naar ons
hotel in het Steigerwald voor diner
en overnachting.
10e dag: Donderdag
Door de bosrijke Spessart en het
Westerwald keren we terug naar
ons land. We sluiten deze mooie
reis af met een uitstekend
verzorgd diner.

Toeslag éénpersoonskamer: € 175,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
08/09 juni:
Hotel Seligweiler Ulm - Duitsland
09/16 juni:		
Palace Hotel Ravelli Mezzana - Italië
16/17 juni:
Hotel Steigerwald - Duitsland

Hotelinfo:
We verblijven in een luxe en goed
****-hotel in Mezzana met uitzicht op
de bergen. Het hotel heeft de
beschikking over een gezellige lounge,
restaurant, sauna etc. Alle ruime
kamers hebben een bad/douche, toilet,
televisie en telefoon. ’s Morgens heeft
u een uitgebreid ontbijtbuffet en
’s avonds een viergangendiner.
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