Met vertrouwen op reis!

De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Trentino, hart van de Italiaanse Alpen
Bergen en meren met Italiaanse stijl en

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

10 dagen vanaf

€ 1.130,- p.p.

charme!
Reis met ons mee in de mooie maanden mei, juni en
september naar de rijkdom van Trentino: een mix van natuur, cultuur
en tradities, in het hart van de Italiaanse Alpen. We verblijven in het
goed verzorgde Sporthotel Rosatti in het centrum van het
alpendorp Dimaro onder de toppen van de Brentadolomieten. Tijdens
de reis bezoeken we leuke plaatsjes en laten we u de afwisselende
natuur en cultuur zien van Trentino en stukjes van Südtirol, lokale
culinaire specialiteiten zullen ook niet ontbreken!

Dag 1 - Heenreis - overnachting omgeving
Innsbruck
Vanuit de opstapplaatsen rijden we met diverse pauzes onderweg
naar ons overnachtingshotel nabij de Oostenrijkse grens.

Dag 2 - Vipiteno - Trentino
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Vertrekdata
10 september
2022

€1130

Inclusief
Vervoer per Royal-Class touringcar
Gratis koffie/thee & water aan boord
Op de heen- en terugreis verblijf in 3*
hotels op basis van halfpension
Verblijf 7 nachten op basis van
halfpension in 3* Sporthotel Rosatti in
Dimaro
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We passeren via de Brennerpas de Italiaanse grens en brengen een
bezoek aan het historische en gezellige centrum van Vipiteno. Hier
kunt u ook lunchen. De vestingen en kastelen even buiten de
historische stadskern getuigen van de belangrijke positie van ZuidTirol in de middeleeuwen. Vervolgens rijden we door naar onze
vakantieplaats. Na het welkomst aperitief gaan we aan tafel voor een
goed verzorgd diner.

Diner hotel Rosatti: 1 x
3-gangendiner, 4 x diner met
menukeuze, 1 x typisches Trentiner
diner, 1 x galadiner bij kaarslicht
Gratis entree zwembad, whirlpool &
sauna
Welkomstdrankje
Bezoek aan Vipiteno

Dag 3 - Brentadolomieten - Nardis watervallen
Vandaag een korte dagtocht. We ontdekken de Brentadolomieten,
UNESCO werelderfgoed met een bezoek aan de Nardis watervallen.
Lunch eventueel op het pleintje van het leuke Madonna di Campiglio,
favoriet van Sissi en de Oostenrijkse keizers.

Dag 4 - Bolzano

Excursie naar Brentadolomieten,
Nardis watervallen
Excursie naar Bolzano
Wandeling langs het Tennomeer
Entree
Castel Toblino en Castel Drena en
wijnproeverij
Bezoek met gids aan Trento

Na een heerlijk ontbijt rijden we naar het leuke Bolzano. De
provinciehoofdstad van Südtirol. De historische stadskern en met
name de Lauben – de belangrijkste straat van de stad – was
eeuwenlang het trefpunt van handelsreizigers uit Italië en Duitsland.
Nu is de straat het levendige en moderne centrum van de stad waarin
traditie en moderne tijd harmonieus samengaan. Bezoekt u
vanmiddag ook nog Ötzi, de man uit het ijs? Hij is te bekijken in het
archeologische museum.

Dag 5 - Tennomeer - Castel Toblino - Castel Drena
- wijnproeverij
Vandaag maken we kennis met de mooie groene omgeving vol met
bergmeren en majestueuze pieken. We maken een wandeling langs
het Tennomeer. Een turquoise gekleurd meer, als ontstaan uit het
palet
van
een
schilder.
Verder
naar
het
prachtig
gelegen Castel Toblino en Castel Drena één van de mooiste plekjes
van Trentino, hier gaan we tijdens een kleine proeverij de lokale
wijnen ontdekken.

Rit met de smalspoorbaan
Excursie naar Merano
Bezoek incl. entree kasteel
Trauttmansdorff
Toeristenbelasting
Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Nieuwe boekingen vanaf 01-02-2021
verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Dag 6 - Vrije dag
Vandaag een vrije dag, maak een wandeling door de omgeving, huur
een fiets of rust uit op een van de terrasjes.

Dag 7 - Per smalspoorbaan naar Trento o.l.v. gids
Vanochtend per smalspoorbaan door het berglandschap naar Trento,
we ontdekken o.l.v. een gids tijdens een korte tour het
indrukwekkende culturele en architectonische erfgoed in de oude
stad. De stad telt talrijke kerken, historische gebouwen en
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monumenten in gotische en renaissancestijl en heeft dankzij zijn
belangrijke universiteit een rijke cultuur. De stad staat ook bekend
vanwege de levenskwaliteit, verken dat dus vooral op een van de vele
terrasjes en barretjes.

Dag 8 - Merano - kasteel Trauttmansdorff
Het zonnige klimaat, het verblijf van keizerin Sissi en de
kuurbehandelingen met extracten van eigen streekproducten
maakten van Merano een mondain kuuroord. Vanochtend heeft u de
gelegenheid
om
te
flaneren
over
de
Via
dei Portici oftewel Laubengasse, waarna nog voldoende gelegenheid
is voor een kijkje in het Kurhaus of de Duomo San Nicoló, het
belangrijkste bouwwerk van de stad. De namiddag staat in het teken
van de tuinen en het kasteel Trauttmansdorff (entree inclusief), waar
Keizerin Elisabeth van Oostenrijk, graag verbleef. Meer dan 150 jaar
geleden werden de eerste exotische planten meegebracht naar
Merano. Inmiddels hebben de tuinen zich ontwikkeld tot een van de
mooiste van Europa!

Dag 9 Innsbruck

Brixen

-

overnachting

omgeving

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen

We verlaten onze vakantieplaats en rijden naar de oudste stad
van Südtirol Brixen, of Bressanone zoals de Italiaanse spraak
verteld. Brixen is van oudsher een belangrijke bisschopsstad. Dat is
ook nu nog overal in de stad te zien aan de vele kerken en
kloosters. We verkennen de historische stadskern met karakteristieke
steegjes, in de namiddag via het Augustijnenklooster Neustift naar
ons overnachtingshotel in de omgeving van Innsbruck.

Dag 10 - Terugreis
Helaas de laatste vakantiedag alweer, we rijden via de Duitse
autosnelwegen, met voldoende pauzes onderweg terug naar
Nederland.

Hotel informatie
Overnachtingshotel aan de Oostenrijkse grens in de
buurt van Innsbruck
De hotelnamen voor de overnachtinghotels voor de heen- en
terugreis volgen ca. 2 weken op de website

Hotel verzorging: Halpension
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Eenpersoonskamer (gehele reis): € 183,-

Sporthotel Rosatti ***superior
Sporthotel Rosatti in het Tiroolse dorp Dimaro beschikt over een
wellnesscentrum en een binnenzwembad. Het heeft een restaurant
en een bar. De kamers van Sporthotel Rosatti zijn voorzien van
satelliet-tv, telefoon en kluisje. Elke kamer heeft een eigen badkamer
met een haardroger.

Hotel verzorging: Halfpension
Hotel website: https://sporthotel.it/en/
Hotel adres: Sporthotel Rosatti, Via Campiglio, Dimaro, Trentino, Italië
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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