13-Daagse REIS naar ITALIË
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Met o.a.: Vesuvius, Pompeii en Capri

Intensiteit:

Deze najaarsreis wordt er
eentje om van te smullen.
We gaan naar één van
’s werelds mooiste kustlijnen.
De Amalfikust in Italië staat
synoniem aan steile kliffen,
kleurrijke dorpjes en de
heerlijke Italiaanse sfeer.
Het is een groep van dorpen
ten zuiden van de Golf van
Napels en behoort bij de
provincie Campanië. Sinds
1996 staat deze kust op
de Werelderfgoedlijst van
UNESCO vanwege de rijke
culturele geschiedenis en
de ruige natuur. Daarnaast
hebben we excursies op
het programma naar de
Vesuvius en Pompeii. Capri
mag hierbij dan gerust apart
vermeld worden. Dit eiland
voor de kust van Sorrento zal
voor velen een aangenaam
hoogtepunt van deze reis zijn.
Ook de hotels dragen zeker
hun steentje bij aan de hoge
standaard van deze reis.
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7e dag: Zaterdag
Na het ontbijt via de kustwegen naar
Parco Nazionale del Vesuvio, waar we
de actieve stratovulkaan zullen
bezoeken. Het is de enige vulkaan op
het Europese vasteland die in de
laatste honderd jaar tot uitbarsting is
gekomen. Via een prachtige slingerende route komen we tot 200 meter
onder de top. Desgewenst kunt u via
een pad de top bereiken met een
fascinerend uitzicht op de krater en
ook over de baai van Napels.

DE AMALFISCHE KUST
1e dag: Zondag
Door het mooie landschap van
Hoog-België en Luxemburg rijden
we door de Vogezen naar Weil am
Rhein voor diner en overnachting.
2e dag: Maandag
Al snel rijden we via Basel Zwitserland binnen en vervolgens een
mooie route langs het Vierwoudstrekenmeer richting het Gotthardmassief. Na het passeren van de
bekende Gotthardtunnel naar
Bellinzona voor de lunchpauze. Via
de vruchtbare Povlakte en Milaan
naar ons hotel in Reggio Emilia.
3e dag: Dinsdag
Na een goed ontbijt rijden we
verder zuidwaarts. Midden-Italië
heeft een prachtig landschap, wat
ook snel kan veranderen. De
pijnbomen en de huizen in ‘Toscaanse’ stijl maken dat u onderweg
veel ziet. We rijden langs Rome en
Tivoli naar ons hotel in Nerano voor
diner en overnachting.
4e dag: Woensdag
Geen samengesteld programma. U
kunt een heerlijke wandeling in de
buurt van het hotel maken of

genieten van de najaarszon die hier
zo vaak uitbundig schijnt.
5e dag: Donderdag
Vandaag gelijk een zeer bijzondere
dag. Een kleine rit brengt ons naar
Pompeii. Het is één van de
beroemdste en meest fascinerende oudheidkundige steden ter
wereld. De Romeinse provinciestad werd in 79 na Chr. bedekt
door as als gevolg van een
uitbarsting van de Vesuvius. Het is
daardoor één van de best bewaarde Romeinse steden geworden.
Laat u meeslepen in verhalen van
2000 jaar geleden.
6e dag: Vrijdag
Een absoluut hoogtepunt is de
excursie van vandaag, een rit langs
de gehele Amalfische kust. De
route begint in Positano, een
kleurrijk dorp dat spectaculair
gebouwd is op een rots. De route
voert ons verder door andere
kleurrijke dorpen, met aan de ene
zijde het helder blauwe water en
aan de andere kant soms hele steile
rotsen. Onderweg natuurlijk de
nodige stops voor koffie en
lunch.

8e dag: Zondag
Wederom een waar hoogtepunt. Via
een korte oversteek arriveren we op
Capri. Het vulkanische eiland waar
een ieder verliefd op zal worden.
Ondanks het feit dat Capri niet groot
is, is het eiland wel geliefd. En
terecht, want u ziet een natuurpracht die zijn weerga niet kent en
gecombineerd met pittoreske
dorpjes maakt het van deze dag een
unieke. Ook maken we hier een
boottocht naar de Grotta Azzurra,
een grot waarin het blauwe licht
reflecteert als op een ansichtkaart.
9e dag: Maandag
Napels is een stad met een reputatie,
maar wie haar beter leert kennen zal
versteld staan van haar schoonheid.
Napels heeft een prachtig historisch
centrum met indrukwekkende
paleizen en bijzondere volkswijkjes,
waar u kennismaakt met het echte
Italië. Met name Centro Storico is
zeer de moeite waard, bijna een
openluchtmuseum, wat heel terecht
op de UNESCO-lijst geplaatst is.
Maar we zullen deze dag nog veel
meer van deze mooie stad zien.
10e dag: Dinsdag
Helaas verlaten we ons gastvrije
hotel en rijden rechtstreeks naar
Tivoli, waar we een bezoek brengen

• Soms een wat intensiever
programma
• Regelmatig een wandeling

aan Villa D’Este in Tivoli, één van de
mooist gelegen dorpen in Italië.
Pittoresk gelegen in de Sabijnse
bergen, tussen de heuvels en rijk
aan bezienswaardigheden, waaronder de beroemde Villa met zijn vele
fonteinen, watervallen en prachtig
aangelegde tuinen. Hierna vervolgen we onze weg naar Florence voor
diner en overnachting.

13-Daagse REIS naar
RONDREIS
SPANJE/PORTUGAL
ITALIË
Vertrek:
ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022
Thuiskomst:
VRIJDAG 07 OKTOBER 2022

€ 2.095,00 p.p.

inclusief entreegelden

11e dag: Woensdag
Vandaag blijven we nog een dag in
Florence en uiteraard bezoeken we
het centrum van deze mooie stad. In
deze Parel van Toscane vinden we
een enorme hoeveelheid kunstschatten en monumenten. Tijdens
een rustige wandeling zien we
onder andere Piazza della Signori,
Ponte Vecchio, de Kathedraal, de
beelden van Michelangelo en het
Uffizi museum, de vroegere kantoorgebouwen van de familie de Medici,
een rijke familie die heel veel heeft
betekend voor Florence.

Toeslag éénpersoonskamer: € 395,00

12e dag: Donderdag
Via Parma en Milaan komen we
alweer snel in de Italiaanse Alpen
terecht. Over de bekende Brennerpas met vele vergezichten en langs
Liechtenstein naar Ulm voor diner
en overnachting.

26/27 september:
Best Western hotel Reggio Emilia Italië

13e dag: Vrijdag
Langs Koblenz en Köln terug naar
Nederland, maar voor we huiswaarts
keren, gebruiken we ter afsluiting
van onze reis een prima verzorgd
diner.

Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotelinfo:
25/26 september:
Hotel Carat Weil am Rhein - Duitsland

27 september/04 oktober:
Hotel Punta Campanella Nerano - Italië
04/06 oktober:
Hotel Demidoff Florence - Italië
06/07 oktober:
Hotel Maritim Ulm - Duitsland

Hotelinfo:
We verblijven op deze reis in prima hotels,
waar het u aan niets zal ontbreken. Alle
kamers zijn voorzien van modern comfort,
zoals bad/douche, toilet, telefoon, televisie.
Dagelijks heeft u een uitgebreid ontbijtbuffet
en een dinerbuffet of een diner.
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