10-daagse REIS naar ITALIË
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Met o.a.: Dolomietentocht, Brixen en Alto Adige

Intensiteit:

3

centrum. Na de lunchpauze rijden we
het wijngebied van de Alto Adige in
en genieten we van vele vergezichten
en prachtige routes. Aan het eind van
de middag keren we dan terug naar
ons hotel in Meransen.

Een topreis, zo kunnen we
deze reis naar de Dolomieten
wel noemen. Deze bergketen
behoort tot de meest
fotogenieke van de wereld
door de kleur van de grillige
rotsformaties, de hoge
toppen, de prachtige passen
en met name de weerkaatsing
van het zonlicht.
Onze excursies op deze reis
kunnen we gerust bijzonder
en interessant noemen, met
als hoogtepunt een rit over de
beroemde Dolomietenpassen,
maar ook het bijzondere
fruitteeltgebied van de
Alto Adige.
Samen met ons luxe,
fijne nieuwe hotel maken
we er een reis van die u
nooit zult vergeten.

5e dag: Dinsdag
Na een wat later ontbijt gaan we een
ontspannen dag beleven in de
natuur. Eerst maken we een fraaie
rondrit met vele vergezichten.
Dan een mooie route naar Kronplatz,
waar we met een lift naar ruim 2200
meter stijgen. Hier maken we een
wandeling, drinken we koffie en
genieten vooral van het uitzicht op
bijvoorbeeld Olang en de Furkelpas.
Hierna rijden we ook weer met een
mooie route terug.

SÜDTIROL
1e dag: Vrijdag
Na de koffiepauze bij Venlo rijden
we over de autobaan naar onze
pauze in Sankt Goar aan de Rijn.
Vervolgens via Stuttgart naar
ons hotel in Ulm voor diner
en overnachting.
2e dag: Zaterdag
Langs Memmingen rijden we de
Zuid-Duitse Alpen in en rijden we
langs het bekende kasteel
Hohenschwanstein in Schwangau.
Vervolgens naar het bijzondere
Schloss Linderhof. Dit barokslot ligt
als in een ansichtkaart tussen de
Alpen en is één van de kastelen die
gebouwd is door Lodewijk II, wat
tevens ook zijn lievelingsverblijf was.
Niet alleen het kasteel is zeer
bezienswaardig, maar ook de
prachtig aangelegde en

onderhouden tuinen. Over de
Zirlerberg en de Brenner rijden
we vervolgens naar ons prachtige
hotel in Meransen.
3e dag: Zondag
Vandaag voor de liefhebbers een
kleine busrit door de omgeving,
maar u kunt er ook voor kiezen even
bij te komen, een wandeling te
maken in de buurt of gebruik te
maken van faciliteiten van het hotel.
4e dag: Maandag
We beginnen deze dag met een
bezoek aan de prachtige plaats
Brixen, tweede plaats van de streek
en gelegen in het schilderachtige
Eisacktal. Hier maken we een kleine
wandeling en zien we onder andere
de beroemde barokke Domkerk en
Hofburg, maar ook het gezellige

6e dag: Woensdag
Het hoogtepunt op onze reis, de
grote Dolomietentocht met vele
beroemde paswegen. Over de
Falzaregopas en de Passo Pordoi
naar de beroemde vakantieplaats
Cortina d’Ampezzo voor een
bezoek. In de middag door een
schitterend berggebied met de
Passo Tre Croci naar het Pustertal
en terug naar Meransen.
7 dag: Donderdag
Deze morgen staat Brunico op ons
programma. Dit stadje ligt in het
groene hart van het Pustertal aan de
Rienz en heeft een middeleeuws
centrum, een gezellige wandel
promenade en altijd zicht op het
kasteel wat hoog boven de stad
gelegen is. Na de lunchpauze rijden
we door het Ahrntal naar Prettau,
waar we het interessante ‘Südtilorer
Bergbaumuseum’ zullen bezoeken.
Met een treintje dalen we af in de
mijn, waar we vervolgens een
rondgang maken. Onderweg wordt
e

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

er van alles verteld over het harde
leven van de mijnwerkers. Na dit
interessante bezoek rijden we weer
terug naar Meransen.
8e dag: Vrijdag
Via Chiusa rijden we zoveel mogelijk
binnendoor naar Bolzano voor de
koffiepauze. Hierna wandelen we
naar de Rittner Seilbahn, die ons naar
Oberbozen zal brengen. Hier een
kleine wandeling naar het dorpje
Maria Himmelfahrt waar een
ouderwetse trein op smalspoorbaan
op ons staat te wachten. We maken
een ritje over het plateau van
Renon naar Klobenstein op ruim
1160 meter. Hier heeft u even pauze
voordat we weer met dezelfde trein
en kabelbaan terugkeren naar
Bolzano. Door het mooie Eisacktal
rijden we weer terug naar het hotel
voor diner en overnachting.
9e dag: Zaterdag
Helaas verlaten we ons prachtige
hotel. We rijden langs Innsbruck
door het Inntal naar Duitsland. In de
middag langs München en Nürnberg
naar ons hotel in het Steigerwald
voor diner en overnachting.

10-daagse REIS naar
ITALIË
Vertrek:
VRIJDAG 02 JULI 2021
Thuiskomst:
ZONDAG 11 JULI 2021

€ 1.195,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 180,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotelinfo:
02/03 juli:		
Hotel Maritim Ulm - Duitsland
03/10 juli:
Hotel Alpenfrieden Meransen - Italië
10/11 juli:		
Hotel Steigerwald - Duitsland

10e dag: Zondag
Door de bosrijke Spessart en het
Westerwald keren we terug naar ons
land. We sluiten deze mooie reis af
met een uitstekend verzorgd diner.

Hotelinfo:
We verblijven in een prima ****-hotel in Meransen met
een panoramisch 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 keuzediner
met saladebuffet.

Busprogramma 2021 | 37

