
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Laghi di Italia - Stresa
Met hotel in centrum Stresa, aan het Lago
Maggiore

Onze bestseller, ook dit jaar weer voor u ingekocht! Een reis naar de
mooiste Italiaanse meren. Onze verblijfplaats is het mondaine Stresa
aan de Borromeïsche Golf van het Lago Maggiore. Stresa heeft een
gezellig centrum vol barretjes en terrasjes. Ons hotel ligt aan de
boulevard, perfect voor een rustige wandeling met mooie
vergezichten. We bieden een divers reisprogramma met bezoek aan
de Borromeïsche eilanden en de stad Como met zijn prachtige
kathedraal. Ook het Ortameer doen we aan, we bezoeken het
gelijknamige dorpje met kleine steegjes, leuke marktplaats en mooie
tuinen en gaan per boot naar San Giulio. Tijdens een excursie laten wij
u het Maggiadal met Ascona zien. Wereldmodestad Milaan mag niet
ontbreken, evenals de mooie tuinen van Villa Taranto en Isola Madre.
Kies voor een reis vol interessante excursies in een heerlijke streek vol
Italiaanse Flair.

Dag 1 - Heenreis

9 dagen vanaf
€ 1.095,- p.p.

Vertrekdata
18 juni 2023
Helaas volgeboekt

€1095

16 juli 2023
Gegarandeerde reis

€1095

17 september 2023
Gegarandeerde reis

€1095
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Met vertrouwen op reis!

Na een vroeg vertrek, rijden we – met diverse pauzes onderweg- via
Straatsburg en Luzern naar onze vakantieplaats Stresa. Onderweg
heeft u de mogelijkheid om te dineren (niet in reissom inbegrepen),
aangezien aankomst in het hotel omstreeks 21.30 uur gepland is. Na
aankomst in het hotel geniet u van een welkomstdrankje.

In plaats van het diner in het hotel op de eerste avond ,ontvangt u
een goed verzorgde lunch (in reissom inbegrepen) in het hotel op dag
7 van uw reis. 

Dag 2 - Stresa en Borromeïsche eilanden

Deze ochtend is ter vrije besteding om uw vakantieplaats te
ontdekken en heerlijk te genieten van alles wat het meer, Stresa en
de omgeving te bieden heeft. In de middag kunt u de Borromeïsche
eilanden gaan bezoeken. Het bloemeneiland Isola Bella met een
prachtig barok paleis, het authentieke voormalige visserseiland Isola
dei Pescatori met historische straatjes en het moedereiland Isola
Madre met Engelse tuin.

Dag 3 - Maggiadal met Ascona 

Vandaag brengen we een bezoek aan het Maggiadal met Ascona. Het
Maggiadal, het magische dal, verwent uw zintuigen en streelt u
gehemelte en biedt natuur en cultuur in perfecte harmonie. Het
gastvrije dal nodigt bezoekers uit om tradities, die de mensen van
oudsher met de natuur verbinden, opnieuw te ontdekken.

Ascona is de laagst gelegen plaats van Zwitserland. Het stadje ligt op
196 meter boven zeeniveau aan de noordelijke oever van een inham
van het Lago Maggiore. Ascona is beroemd vanwege haar oude
binnenstad, de Zuid-Europese meerpromenade met de vele terrassen
en het milde klimaat. In het oude stadscentrum van Ascona, Borgo,
ligt de bezienswaardige kerk San Pietro e Paolo, een zuilenbasiliek uit
de zestiende eeuw, wiens hoge klokkentoren het symbool van dit
vakantieoord is. De vele steegjes in de oude binnenstad leiden
allemaal naar de autovrije meerpromenade met zijn gezellige
terrasjes.

U heeft voldoende tijd in Ascona. Na deze mooie dag rijden we terug
naar ons hotel voor het diner.

 

Dag 4 - Como 

Deze ochtend rijden we naar de stad Como, een historische stad met
prachtige kathedraal en oud stadhuis.

Inclusief
Vervoer per comfortabele touringcar

8 nachten o.b.v. halfpension in 4*
hotel in het centrum van Stresa

Welkomstdrankje in hotel

Excursie naar het Ortameer, bezoek
aan dorpje Orta en San Giulio

Excursie naar het Maggiadal met
Ascona

Excursie Como

Boottransfer naar San Giulio

Uitgebreide stadstour Milaan o.l.v.
lokale gids

Bezoek aan stadje Verbania

Toeristenbelasting

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Boot transfer Borromeo Eilanden

Entree Kasteel Isola Bella en tuinen

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon
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Met vertrouwen op reis!

We ontdekken Como d.m.v. een stadswandeling, die ons de ins en
outs laat zien. U heeft voldoende vrije tijd om Como zelf te ontdekken.
Lunchen kunt u op een van de vele terrasjes of restaurantjes.

Dag 5 - Ortameer en San Giulio

Het Ortameer een van de kleinere meren, maar zeer zeker ook een
van de mooiste, gelegen in een prachtig heuvellandschap met kleine
dorpjes, straalt rust en vrede uit. We bezoeken het gelijknamige
dorpje met kleine steegjes, leuke marktplaats, en mooie tuinen. In de
middag per boot naar San Giulio, hier kunt u ook de oudste kerk van
de regio bezoeken, met fresco’s uit de renaissance tijd.

Dag 6 - Milaan

Een excursie die niet mag ontbreken in deze regio, is naar de stad
Milaan. We maken een rondrit/wandeling per gids langs o.a. de
imposante Dom, het operahuis La Scale en de elegante Passage
Galleria Vittorio Emanuele II. De resterende middag heeft u ter vrije
beschikking. Milaan is een stad die nooit gaat vervelen, ook al heeft u
deze al een keer bezocht.

Dag 7 - Verbania en Villa Taranto

We bezoeken het leuke stadje Verbania, ook wel “tuin aan het meer”
genoemd. Villa Taranto is een bijzonder mooie botanische tuin die
bloeit van lente tot herfst, een must voor iedere bezoeker aan het
Lago Maggiore (entree exclusief reissom). In de vroege middag zijn
we terug in Stresa. We lunchen in het hotel (incl. reissom, i.p.v. het
diner van de eerste avond). U heeft de resterende dag ter vrije
beschikking, bezoek eventueel het park “Pallavicino”. Diner in het
hotel.

Dag 8 - Heerlijke vrije dag in Stresa

Deze dag kunt u op eigen gelegenheid Stresa verder ontdekken en
heerlijk genieten van alles wat het meer, en de omgeving te bieden
heeft. Uw ervaren chauffeur/reisleider informeert u graag over de
mogelijkheden. Vanavond alweer de laatste avond van deze prachtige
reis vol mooie herinneringen, we sluiten af met een heerlijk
afscheidsdiner in het hotel.

Dag 9 - Thuisreis

Na een vroeg ontbijt rijden we met mooie herinneringen en verhalen,
door Zwitserland en Frankrijk terug naar Limburg.

Overige info

Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers 25
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Hotelinformatie

Milan Speranza au Lac ****

U verblijft in dit geliefde en perfect verzorgde traditionele 4* hotel in
het centrum van het mondaine Stresa, gelegen aan de gezellige
boulevard, aan de oevers van het Lago Maggiore. Geniet van het
uitzicht! Dankzij de ligging bevindt u zich op loopafstand van de
gezellige barretjes en terrasjes. U kunt gebruik maken van het
zwembad in zusterhotel Regina Palace Hotel (150m). De
keukenbrigade bereidt elke avond een perfect verzorgd 3 gangen
diner. In de ochtend geniet u van een ontbijtbuffet.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 185,-

Hotel website: http://www.milansperanza.it
Hotel adres: Hotel Milan Speranza Au Lac, Piazza Marconi, Stresa,
Verbano-Cusio-Ossola, Italië
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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