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

Lugano - Ticino | 8 dagen |  Vliegreis
Genieten aan het Lago di Lugano

Lugano in Ticino (Zwitserland), al jaren een van onze topreizen, dit jaar
met een vernieuwd excursie programma, 1 dag langer en nu óók
mogelijk om per vliegtuig deze bestemming te bereiken! U vliegt naar
Milaan onder leiding van onze eigen reisbegeleiding en overnacht in
het bekende en gerenoveerde Hotel Lido Seegarten met een
schitterende ligging aan het meer. De stad, aan de zuidzijde van de
Alpen heeft een zacht klimaat en ademt een mediterrane flair. Flaneer
over de talrijke pleinen, door parken met subtropische planten en
bezoek de “ristorantes” en “pasticceria” voor een heerlijk hapje of een
drankje. De schoonheid van de stad nodigt uit tot “dolce far niënte”,
het zalig nietsdoen en genieten. Tijdens deze reis mooie excursies
zoals de Zwitserse bergwereld, Bellinzona, Milaan en uiteraard mag
een stadswandeling niet ontbreken. Reist u mee?

Dag 1 - Limburg - Düsseldorf/Brussel - Milaan -
Lugano

Vanuit uw opstapplaats in Limburg transfer naar de luchthaven

8 dagen vanaf
€ 1.659,- p.p.

Inclusief
Transfer Limburg -
Düsseldorf/Brussel v.v.

Vlucht Düsseldorf/Brussel naar
Milaan v.v.

7 nachten o.b.v. halfpension in 4*
hotel Lido Seegarten

Stadswandeling Lugano o.l.v. gids

Zwitserse bergwereld 3 passentocht,
Maggiadal

Bruisende stad Milaan o.l.v. lokale
gids
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Düsseldorf/Brussel voor uw vlucht naar Milaan. Bij aankomst staat een
touringcar op u te wachten om u naar Lugano te brengen. ‘s Avonds
zult u zich niet vervelen in deze prachtig verlichte stad met haar vele
terrasjes.

Dag 2 - Wandeling langs het meer, namiddags
vrije tijd

In de ochtend maken we een wandeling langs het meer naar het
centrum van de stad. Vervolgens een stadswandeling door het
historische centrum o.l.v. een lokale Duitstalige gids. U kunt
terugwandelen langs het meer, of neem de stadsbus naar het hotel.
De namiddag kunt u naar eigen wens doorbrengen in Lugano.
Bezoek eventueel op eigen gelegenheid de Monte Generose of Monte
Bré, met een prachtig uitzicht over de stad. Of rust uit op het
prachtige terras van het hotel en neem een duik in het zwembad.
Iedere avond dineren we in het restaurant van ons hotel.

Dag 3 - De 3 passen-tocht!

Een excursie door de machtige Zwitserse Alpen, de 3 passentocht! St.
Gotthardpas, Furkapas, waar u de Rhone gletsjergrot kunt bezoeken
en als laatste de Passo della Novena (Nufenenpas). We maken diverse
stops op mooie uitzichtlocaties. Indien de passen gesloten zijn
(weersomstandigheden) zal er een alternatief programma uitgevoerd
worden.

Dag 4 - Maggiadal

Na het ontbijt rijden we naar het Maggiadal met authentieke “Ticino
Rustico” huizen en wildromantische watervallen. Lunchpauze in
Ascona waarna u vrije tijd heeft. Optioneel bezoek aan de botanische
tuin mogelijk. (kosten ca. CHF 28) inclusief bootovertocht vanuit
Ascona en entree botanische tuin.

Dag 5 - Bellinzona & Monte Tamaro

Vandaag brengen we een bezoek aan Bellinzona, de Tessiner
hoofdstad wordt gevormd door de machtige vestingwerken van drie
van de best bewaard gebleven middeleeuwse burchten van
Zwitserland, een door de UNESCO erkend cultureel werelderfgoed. Tal
van boetiekjes, speciaalzaken met culinaire specialiteiten en cafés
nodigen tot winkelen en verpozen uit. In de namiddag de
mogelijkheid om per kabelbaan (excl. reissom ca. CHF 30) naar de
Monte Tamaro (enkel bij goed zicht). De markante 1962 m hoge berg
is beroemd door de kerk Santa Maria degli Angeli door Mario Botta. U
heeft een uitzicht over de Tessiner bergen tot in het Gotthardgebied
en het Berner Oberland.

Bezoek aan Bellinzona

Toeristenbelasting

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon
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Dag 6 - Milaan

We bezoeken de bruisende hippe modestad Milaan. Tijdens de
rondleiding ziet u onder andere de beroemde barokke (Duomo) Dom
en het Castello Sforzesco. Daarna heeft u nog voldoende vrije tijd om
het centrum te ontdekken. Milaan kenmerkt zich door grote 18e en
19e eeuwse ‘Palazzi’. De stad is altijd een bezoekje waard.

Dag 7 - Vrije dag & optionele boottocht

Geniet van een vrije dag in Lugano. Ontdek ook de leuke
winkelstraatjes (via Nassa) of maak een optionele boottocht over het
Meer van Lugano, waar u op diverse plaatsen kunt uitstappen voor
een bezoek aan Mendrisio en Gandria. Voor diegene welke goed ter
been zijn, is een wandeling over het olijvenpad vanuit Gandria terug
naar ons hotel een aanrader! Anders neemt u de boot.

Dag 8 - Lugano - Milaan - Düsseldorf/Brussel 

Na het ontbijt transfer naar de luchthaven van Milaan voor de vlucht
naar Düsseldorf/Brussel. Bij aankomst staat onze luxe touringcar op u
te wachten om u naar uw uitstapplaatsen te brengen.

Hotelinformatie

Hotel Lido Seegarten ****

Een van onze meest geliefde hotels onder onze klanten. Het hotel is
prachtig gelegen op een van de mooiste plekjes aan het Lago di
Lugano, aan de zonnige zuidzijde, direct aan het meer. Via het mooie
Parco Civico bent u zo in het levendige centrum van de stad. Bij het
hotel is ook een bushalte. Alle kamers zijn recent gerenoveerd en
klassiek ingericht. Het hotel beschikt over een lift, restaurant, bar,
zwembad en een schitterend terras aan het meer. ’s Avonds geniet u
van een goed verzorgd 3- gangen diner met salade. Hét hotel voor
een prachtige vakantie, met Italiaanse flair!

Hotel verzorging: Halfpension
Toeslag meerzicht p.p. ( Alleen mogelijk bij tweepersoonskamer ):
€ 185,-
Eenpersoonskamertoeslag: € 299,-

Hotel website: https://www.hotellido-lugano.com/it/13/hotel....
Hotel adres: Viale Castagnola 22, 6900 Lugano, Zwitserland

Overige info
Programma en vluchten zijn onder
voorbehoud van wijzigingen

Valuta Euro (EUR) & Zwitserse Frank
(CHF)
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