10-Daagse REIS naar ITALIË
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Met o.a.: Centovalli, Isola Bella en Milaan

Intensiteit:

3-4

dit gebied en nemen we ruim de
tijd voor de pauzes en uiteraard
onderweg de nodige fotostops. Aan
het eind van deze ontspannende
dag keren we terug naar Arona.

Deze reis heeft alles in zich
om de komende jaren uit te
groeien tot vaste topreis in
ons programma. Het Lago
Maggiore ligt voor een klein
deel in Zwitserland, maar over
het overgrote deel in Italië en
is één van grote schoonheid.
Door de beschutte ligging
achter de Alpenreuzen geniet
men hier van een subtropisch
klimaat, waardoor het in deze
tijd van het jaar nog goed
toeven is in en rond het meer.
Ook de adel wist het meer te
vinden, getuige de vele villa’s
en paleizen aan de oevers
van het meer, vaak met een
aangrenzende botanische
tuin. We hebben voor deze
reis een hotel gereserveerd
aan het meer en vanaf uw
balkon heeft u heerlijk uitzicht.
Tevens maken we tijdens ons
verblijf mooie excursies in de
omgeving. Een reis die u niet
mag missen.

LAGO MAGGIORE
1e dag: Donderdag
Na de koffiepauze nabij Venlo
rijden we Duitsland binnen. Door
de Eifel en over de ‘Linksrheinischer
Autobahn’ naar St. Goar voor de
lunchpauze. Vervolgens via
Karlsruhe naar ons hotel in Niefern
voor diner en overnachting.
2e dag: Vrijdag
We rijden verder zuidwaarts en
houden een pauze in het
ministaatje Liechtenstein.
Vervolgens een prachtige route
over de machtige Bernadino
richting Bellinzona. We verlaten de
snelweg en rijden het laatste stuk
met een mooie route langs het
meer naar ons fijne hotel in Arona
voor diner en overnachting.
3e dag: Zaterdag
Vandaag gelijk een mooie dag.
Met uitzicht op de villa’s rondom
het meer en het meer zelf rijden we
naar Verbania. Hier bezoeken we de
botanische tuin van Villa Taranto.
De grondlegger van deze tuin was
in 1931 de Schot Neil McEacharn.
Het park bij het Lago Maggiore

heeft een prachtige collectie
bomen en (perk)planten, verfraaid
met beelden, terrassen, fonteinen
en watervallen. Lanen van azalea’s,
esdoorns, rododendrons en
camelia’s, tuinen vol met dahlia’s in
meer dan 300 variëteiten en meer
dan 20.000 plantensoorten
completeren de tuinen. Na de
lunchpauze hebben we nog een
ontspannen boottocht op het
programma staan, voordat we
terugkeren naar ons hotel.
4e dag: Zondag
Geen samengesteld programma.
U kunt bijkomen van al het moois
wat u de afgelopen dagen heeft
gezien, een wandeling maken in de
buurt van het hotel of genieten op
het terras van het uitzicht.
5e dag: Maandag
Het achterland van het meer is er
eentje van grote schoonheid.
De uitlopers van de Alpen zorgen
hier voor een heuvel- tot
bergachtig gebied, met prachtige
routes, haarspeldbochten en fraaie
uitzichten. Deze dag rijden we door

6e dag: Dinsdag
Een stad als Milaan mag uiteraard
in ons programma niet ontbreken.
Deze schitterende modestad is een
aaneenschakeling van fraaie
gebouwen, mooie pleinen en
pittoreske steegjes. Een bijzonder
indrukwekkende stad. Met een gids
maken we een wandeling en zien we
allereerst het imposante Castello en
vervolgens naar het grote plein waar
de Duomo de grote blikvanger is.
Vooral de buitenzijde is zeer
bezienswaardig, met vele torens en
beelden. Ook zien we Galleria
Vittorio Emanuele, de dure
winkelpassage met zijn fraaie, met
mozaïek ingelegde vloer. Na een
uitgebreide pauze wandelen we
weer naar de touringcar.
7e dag: Woensdag
Vandaag een wat langere dag, maar
o zo mooi. We vertrekken op tijd en
rijden richting de Simplonpas. De rit
eindigt in Domodossola, waar we
plaats gereserveerd hebben in een
trein voor een rit door Centovalli.
De 52 kilometer lange treinrit leidt
over duizelingwekkend hoge
viaducten, langs diepe kloven en
bulderende watervallen, door
kastanjebossen, wijnstreken, tunnels
en scherpe bochten. De rit eindigt in
Locarno, waar we een ruime pauze
hebben ingepland voor de lunch.
Hierna stappen we weer in en rijden
dwars door het Centovalli, de
honderd dalen. Zo heet het dal van
de bergbeek Melezza met zijn
talrijke zijdalen, die dicht bebost en
vol ruwe rotsen zijn. Zo komen we
weer terug in Domodossola, waarna
we terugkeren naar ons hotel.

• Af en toe een wandeling
(Milaan stadswandeling)
• Soms in berggebied

8e dag: Donderdag
Een kleine rit brengt ons naar
Stresa, waar we eerst de
koffiepauze houden. Vervolgens
schepen we in op een boot die ons
een klein stukje naar één van de
Borromeïsche eilanden zal brengen,
het bekende Isola Bella. Het eiland
werd door graaf Borromeo cadeau
gedaan aan zijn vrouw Isabella.
Op het eiland staat een prachtig
landhuis/kasteel, met diverse
kamers die we gaan bekijken.
De praal en pracht straalt er vanaf.
Na de rondgang staan de bijzonder
mooie tuinen op het programma.
De subtropische tuinen, die de
bijnaam Tuin der Liefde hebben
gekregen, herbergen tal van
bloemen en planten. Het
hoogtepunt van de tuinen is het
watertheater, met tal van beelden
en terrassen. Ook zullen we vast de
zeldzame witte pauwen zien die hier
door de tuinen lopen.
9e dag: Vrijdag
Helaas verlaten we ons fijne hotel.
Nog een laatste glimp op het
meer en dan rijden we al snel
de Alpen in, op weg naar het
Gotthardmassief. Dan door de
bekende Gotthardtunnel,
langs het Vierwoudstrekenmeer
en door Basel naar Duitsland.
Aan het eind van de middag
arriveren we bij ons hotel in
Freiburg im Breisgau voor diner
en overnachting.
10e dag: Zaterdag
Door een deel van de Elzas en de
Vogezen rijden we naar Luxemburg
voor de lunchpauze. Vervolgens
door de Belgische Ardennen terug
naar Nederland. Alvorens huiswaarts
te keren, besluiten we deze fijne
vakantiereis met een uitstekend
verzorgd diner.

10-Daagse REIS naar
ITALIË
Vertrek:
DONDERDAG 02 SEPTEMBER 2021
Thuiskomst:
ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2021

€ 1.295,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 225,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
02/03 september:
Hotel Krone Niefern - Duitsland
03/10 september:
Hotel Concorde Arona - Italië
10/11 september:
Hotel Novotel Freiburg - Duitsland

Hotelinfo:
We verblijven in een vriendelijk
****-hotel in Arona, waar alle kamers
zicht hebben op het meer. Het hotel
beschikt over een restaurant, lounge
en een gezellige bar. Uw kamer is
voorzien van bad/douche, toilet,
tv en telefoon. ’s Morgens is er een
uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds
een diner of buffet.
Busprogramma 2021 | 65

