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Ligurische Rivièra - Loano
De kleurrijke droomkust van de Italiaanse
Bloemenrivièra!

De kustlijn van Ligurië staat bekend om haar prachtige groene
kuststrook met vele stranden en pittoreske dorpjes. De bergen bieden
een ideale bescherming tegen ongunstige weersomstandigheden uit
het noorden en zorgen aan de zuidkant voor een zonnig en mild
klimaat. Bij aankomst wordt meteen duidelijk waar dit gebied de
naam Bloemenrivièra aan te danken heeft. De geuren en kleuren van
de rozen, geraniums, bougainvilles en orchideeën komen je overal
tegemoet. Tussen de bloemenpracht zijn vele Engelse paleizen te
vinden, die zich kenmerken door hun lichte pastelkleuren en
prachtige ornamenten. Ook Genua, de grootste havenstad van Italië,
is een bezoek meer dan waard.

 

 

Dag 1 - Heenreis

9 dagen vanaf
€ 789,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

Verblijf 2 nachten in
overnachtingshotel op basis van
halfpension

Verblijf 6 nachten in 4* hotel Ai Pozzi
Village op basis van halfpension

Dagexcursie San Remo en Dolceaqua
onder leiding van een gids

3 uur durende stadsrondleiding door
Genua

Dagexcursie Albenga en Alassio
onder leiding van een gids
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We reizen naar ons hotel in de omgeving van Lyon voor het diner en
de overnachting.

Dag 2 - Loano

Na het ontbijt rijden we door naar ons vakantieland Italië. Aan het
begin van de middag komen we aan op onze vakantiebestemming
Loano. Deze plaats zal ongetwijfeld zorgen voor een écht
vakantiegevoel. Het mooie, historische centrum en de uitgestrekte
stranden maken het een gezellige vakantiebestemming. U heeft bij
aankomst vrije tijd om alle faciliteiten van het hotel te ontdekken of
een korte wandeling naar het strand te maken.

Dag 3 - San Remo

We worden deze dag begeleid door een lokale gids. In de ochtend
brengen we een bezoek aan de chique badplaats San Remo, ook wel
de bloemenstad genoemd. We vervolgen de tocht naar het
achterland, waar we het pittoreske Dolceacqua bezoeken.

Dag 4 - Genua

De vierde dag van onze reis brengen we door in Genua, de hoofdstad
van Ligurië. Tijdens onze drie uur durende wandeling, onder leiding
van een gids, zien we de mooie plekken van dit best bewaarde,
historische hart van Europa. Na de stadswandeling heeft u vrije tijd
om op eigen gelegenheid de stad te verkennen. U kunt bijvoorbeeld
een bezoek brengen aan het Aquarium van Genua. (niet inbegrepen
in reissom, ca. € 25,-).

Dag 5 - Vrije dag

Vandaag kunt u op eigen gelegenheid genieten van de omgeving,
het strand of geheel tot rust komen in het wellness-gedeelte van het
hotel.

Dag 6 - Palmenriviera

Na een ontspannen rustdag, gaan we de Palmenrivièra ontdekken
onder leiding van een ervaren gids. We bezoeken eerst de populaire
badplaats Alassio, die bekendstaat om de Muretto – ‘de wand van
Alassio’ – die wordt beschouwd als een van de meest bekende
monumenten in de regio. Vervolgens rijden we door naar Albenga.
Deze middeleeuwse stad is voor het grootste deel bewaard gebleven
en heeft een mooie voetgangerszone. We maken een mooie tocht
door deze stad.

Dag 7 - Nice

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Aquarium van Genua (ca. €25,-)

Treintje in Nice (ca. € 7,-).
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Na het ontbijt rijden we naar Nice, waar we een korte rondrit maken
door de haven. Vervolgens rijden we langs het luxehotel Negresco, dat
is gevestigd in een Nationaal Historisch Monument. De rest van de
middag heeft u vrij te besteden in Nice. U kunt bijvoorbeeld een
wandeling maken over de kleurrijke bloemenmarkt of een tocht
maken met het treintje, dat u binnen een uurtje de belangrijkste
hoogtepunten van Nice laat zien (niet inbegrepen in reissom, ca. €7,-).
Halverwege de middag zullen we terugrijden naar ons hotel, waar het
laatste diner in deze mooie omgeving op ons wacht.

Dag 8 - Peschiera del Garda en vervolgens naar
overnachtingshotel

We verlaten Loano, we brengen een bezoek aan Peschiera del Garda
aan het gelijknamige meer. Vervolgens rijden we door naar Oostenrijk
voor overnachting.

Dag 9 - Terugreis

Na het ontbijt reizen we terug naar Limburg.

Hotelinformatie

Hotel Ai Pozzi Village ****

Dit fijne vakantiehotel ligt ca. 1,5 km van de boulevard en slechts 15
minuten lopen van het centrum. Het hotel beschikt ook over een
gratis shuttle service naar het centrum. Uw kamer beschikt o.a. over
een balkon of terras, airconditioning en lcd-satelliet-TV. Het hotel
bestaat uit diverse gebouwen, een groot buitenzwembad met
HydroMassages, een zonneterras, een restaurant en bar met muziek,
een lift en een wellness-centrum incl. verwarmd binnenzwembad.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 165,-

Hotel website: http://www.aipozzivillage.it/it/home
Hotel adres: Viale Silvio Amico, 35, 17025 Loano, SV, Italië
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 16
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