9-daagse busreis Noord-Italië
Gardameer, Verona en Venetië
4 t/m 12 juni 2022

Veelzijdige bustrip door Noord-Italië. Geniet van
kunst en cultuur, een prachtig landschap, een
heerlijke keuken en een zonnig klimaat!
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PROGRAMMA (wijzigingen voorbehouden)
Zaterdag 4 juni: Dordrecht - Zuid-Duitsland / Frankrijk
Om 07.30 uur beginnen we ons reis richting Zuid-Duitsland / Frankrijk. Eventueel
2e opstaplocatie Eindhoven (09.00 uur).
Aan het begin van de avond (18.00 uur) bereiken we ons hotel in Zuid-Duitsland /
Frankrijk. Na het inchecken en de kamerverdeling staat er een diner voor u klaar. De
rest van de avond kunt u naar eigen inzicht besteden.
Zondag 5 juni: Lugano en aankomst Italië
Na het ontbijt vervolgen we onze reis naar Italië, dwars door Zwitserland. Via de
Gotthardtunnel bereiken we het
‘Italiaanse kanton’ Ticino. Eén van de
zuidelijke kantons van Zwitserland, waar
Italiaans de voertaal is. En u waant zich
hier al een beetje in Italië: tussen de
Alpenreuzen vindt u onder andere
palmbomen en een heerlijk mediterraan
klimaat. We maken een stop in het
mooie Lugano, aan het gelijknamige
meer. Aansluitend steken we de grens
over naar ons hotel in Affi.
Maandag 6 juni: Verona
Vandaag brengen we een bezoek aan één van de mooiste kunststeden van Italië:
Verona. U ziet de middeleeuwse Scaligerbrug, dat door haar kantelen als een kasteel
aandoet. De Romeinse arena is één van de best bewaarde antieke theaters en vormt
tegenwoordig nog altijd het decor van de beroemde opera van Verona. En uiteraard
zien we het beroemde balkonnetje van Romeo en Julia.
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Dinsdag 7 juni: Rondrit Gardameer en Riva
Het Gardameer is het grootste meer van
Italië en heeft een omtrek van maar liefst
160 km. Het landschap heeft een
schilderachtig karakter vanwege het
diepblauwe water, de oleanders,
citroenbomen en cypressen. We maken
een mooie rondrit langs de oevers van het
meer en stoppen in Riva, de meest
noordelijke stad aan het meer. Vanuit
deze plaats kunt u met de boot naar
Limone. Na uw bezoek begrijpt u waarom
Limone zoveel toeristen trekt. Het oude
deel van het stadje, tussen het meer en de kustweg is een wirwar van smalle steegjes
en straatjes, vol winkeltjes. De brede kade langs het meer is een fraaie boulevard met
vele terrassen voor een heerlijke espresso of maaltijd. Bij terugkomst heeft u tijd om
Riva met zijn pittoreske centrum en mooie haven te bezichtigen.
Woensdag 8 juni: Dagtocht Venetië
De chauffeur brengt u naar Tronchetto,
waar u de boot neemt over de lagune
naar het hart van Venetië. De
wereldberoemde stad is gebouwd op
maar liefst 118 eilandjes, die met elkaar
verbonden worden door 400 bruggen!
Auto's rijden er niet, de hoofdweg is een
kanaal en het vervoermiddel is een boot.
U ziet de indrukwekkende façade van het
Dogenpaleis, de Rialtobrug en de San
Marco basiliek op het gelijknamige plein.
Een gondeltocht door de kanalen langs de pastelkleurige huizen en bruggen is een
onvergetelijke ervaring. Aan het eind van de middag vaart u weer terug naar
Tronchetto.
Donderdag 9 juni: Dolomieten (Brentamassief)
Vandaag maken we een mooie tocht door het Brenta-massief. We rijden eerst naar
Malcesine, één van de meest schilderachtige plaatsjes aan het Gardameer. U kunt hier
met een uniek kabelbaan naar een hoogte van 1800 meter voor een prachtig uitzicht
over het Gardameer. De cabine draait 360 graden rond om zijn eigen as. Aansluiten
rijden we door naar het Brentamassief. De Brenta is een berggroep in de Dolomieten
dat geïsoleerd ligt van de rest van de Dolomieten. Het biedt een spectaculaire aanblik,
met haar immense rotswanden en hoog oprijzende bergen. We rijden naar het plaatsje
Molveno, ook wel de parel van de Dolomieten. Het dorpje is gelegen tegen de berg
met smalle steegjes en steile straatjes.
Het meer van Molveno wordt omringd
door de Dolomieten.
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Vrijdag 10 juni: Trento
Vandaag rijden we naar Trento. Het hart
van Trento wordt gevormd door de Piazza
Duomo waar zich de 18e eeuwse fontein
van Neptunus met drietand (tridens)
bevindt. Ten tijde van de Romeinen lag
hier het Forum Romanum. Aan het plein
bevindt zich ook de 12e eeuwse Romaanse
Duomo. We brengen vandaag een bezoek
aan de wijnkelder Ferrari, waar u de
lokale ‘Sekt’ kunt proeven.
Zaterdag 11 juni: Vierwaldstättersee en Luzern
We verlaten Italië en rijden via Zwitserland naar het overnachtinghotel. Onderweg
maken we een stop bij het schitterende Vierwaldstättermeer. Letterlijk en figuurlijk
het Hart van Zwitserland. De kantons Uri, Schwyz en Unterwalten vormen de bakermat
van de Zwitserse geschiedenis. Aan de andere kant van het meer ligt de stad Luzern.
Deze stad kent een schitterend, levendig centrum met als belangrijkste
bezienswaardigheid: De Kapelbrücke. Deze oudste houten overdekte brug ter wereld
met haar kenmerkende watertoren, verbindt het oude en nieuwe centrum van Luzern.
Aan het eind van de middag steken we de grens over naar ons overnachtinghotel in
Zuid-Duitsland of Frankrijk.

Zondag 12 juni: Terugreis
Na het ontbijt (07.30 uur) gaan we uitchecken en bagage in de touringcar laden voor
de terugreis (09.00 uur) naar Nederland. In omgeving van Weert (17.30 uur) sluiten we
de reis af met een gezamenlijk diner. Vervolg terugreis vanaf de dinerlocatie.
Verwachte terugkomst (20.00 uur) in Eindhoven en 21.30 uur in Dordrecht.
Typisch Italiaans

Smacafam

Spek

Pagina | 4

Busreis NOORD-ITALIË
Gardameer, Verona en Venetië

SLUITING
INSCHRIJVING:

€ 925,- * P.P. OP BASIS VAN EEN 2-PERSOONSKAMER

1 JANUARI
2022

(* onder voorbehoud van prijswijzingen en beschikbaarheid accommodatie)

INBEGREPEN
 Vervoer per luxe touringcar Comofrt Class voorzien van alle faciliteiten
 2 nachten tijdens heen- en terugreis in Zuid-Duitsland / Frankrijk in
tweepersoonskamers
 6 nachten in hotel Garda in tweepersoonskamers
 Toeristenbelasting
 8x ontbijt
 8x diner (in Italië 3-gangenkeuzemenu en saladebuffet)
 Afscheidsdiner
 Boottocht Riva - Limone retour
 Dagtocht Venetië incl. boottransfer retour
 Kabelbaan Molveno retour
 Wijnproeverij Trentino
 Begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider
 Verzorgingskosten chauffeur
 Reisbegeleiding en 2 NGT tolken
NIET INBEGREPEN
 Reisverzekering incl. ongevallen*
 Annuleringsverzekering *
 Overige verzorging
 Toeslag eenpersoonskamer
 Entreegelden en excursiegelden
 Calamiteitenfonds

€ 30,- p.p.
€ 75,- p.p.
€ 150,- p.p.

* Ons advies is dat u beter zelf een doorlopende reis- en annuleringsverzekering gaat
afsluiten bij uw eigen verzekeraar. De kosten zijn vaak voordeliger en lager dan via ons.
Wilt u toch via ons afsluiten? Zie de kosten boven bij niet inbegrepen. Gaarne per direct
aangeven op het boekingsformulier.
BETALING REISSOM
 Aanbetaling: € 325,- per persoon vóór 1 januari 2022
 Restbetaling: € 600,- per persoon vóór 1 maart 2022
Betaling in termijnen mogelijk
 2e termijn:
€ 300,- per persoon vóór 1 februari 2022
 3e termijn:
€ 300,- per persoon vóór 1 maart 2022
Wilt u in meerdere termijnen betalen? Neem gerust contact met ons op.
De volledige reissom dient vóór 1 maart 2022 voldaan te worden. IBAN nr.
NL52 INGB 0008 7708 91 t.n.v. Wesemann Travel o.v.v. Noord-Italië 2022 (of
factuurnummer)
Reisvoorwaarden
Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van de ANVR van toepassing.
Groepsgrootte
Minimumaantal deelnemers voor het definitief doorgaan van deze reis: 25
Maximumaantal deelnemers aan de reis: 30
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Tolken
Alice Zwaal (L) en Sebastiaan Boogaard (R) hebben zich als tolken beschikbaar gesteld
voor de reis.

Reisbegeleiding
Reisbegeleider Ko ter Linden en assistente reisbegeleidster Sandra van der Pijl (o.v.)
hebben zich beschikbaar gesteld voor de reisbegeleiding.

Overnachtinghotels
Tijdens de heen- en terugreis overnacht u in nader te
bepalen middenklasse hotels in Zuid-Duitsland of Frankrijk.
De hotels beschikken over een lift. Uw kamer beschikt over
eigen badkamer met douche en toilet.
Hotel Garda***
Dit hotel ligt in Affi, op minder dan 10 km van het
Gardameer. Het beschikt over kamers met airconditioning.
De kamers van het Garda zijn voorzien van een televisie,
kluisje, minibar. De eigen badkamer heeft een douche of bad en toilet. Rookvrije kamers.
Lift aanwezig. Er is gratis WiFi in de openbare ruimtes.
Het restaurant van het hotel, Olivo, ligt naast het hotel. Hier wordt het ontbijtbuffet en
diner geserveerd. Het diner bestaat uit een
3-gangendiner met menukeuze en
saladebuffet.
Het personeel spreekt Duits, Engels,
Spaans, Frans en Italiaans.
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