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Italië, het land van de zon, van zuiderse schoonheid, van in-
drukwekkende kunststeden maar ook van prachtige natuur. 
Het Italiaanse Zuid-Tirol nodigt u uit op een onvergetelijke va-
kantie. U verblijft er aan de voet van de wereldberoemde Do-
lomieten, een bijzonder ideale ligging voor prachtige uitstap-
pen. Van hieruit bezoekt u de mooiste bezienswaardigheden 
en steden van Noord-Italië. Het Gardameer en de Dolomieten 
zijn ongetwijfeld dé hoogtepunten van deze reis.

DAG 1
We vertrekken ’s morgens voor een rechtstreekse rit naar onze  

vakantiebestemming. Via de Duitse snelwegen gaat het over Stuttgart, 

Ulm en langs de Fernpas richting Innsbruck. Onderweg houden we de 

gebruikelijke stops, om uiteindelijk verder te reizen richting Brenner-

pas. Even voorbij Bolzano ligt onze verblijfplaats Auer. Kamerverdeling, 

diner en overnachting.

DAG 2
We starten onze dag in de Valle di Fassa. In dit dal ligt Canazei, met 

een jarenlange traditie in gastvriendelijkheid, adembenemende bergen 

en de gunstige ligging als poort naar de beroemde bergen als de Sella 

en de Pordoi. We passeren de bergpassen van die twee bergen en 

rijden naar het Val Gardena, dat garant staat voor spectaculaire bergen, 

veel zon en een heerlijke Italiaanse sfeer. Tijdens deze uitstap krijg je 

de gelegenheid om met een kabelbaan tot op 2950 meter hoogte te 

klimmen. Je kan er dan genieten van een gigantisch uitzicht op de vele 

bergtoppen en gletsjers.

DAG 3
In Bolzano bezoeken we het oude stadscentrum met de gotische 

domkirche, bekend om zijn dak met kleurige patronen en sierlijke to-

ren. In de Dominikanerkirche zijn er mooie 14de- en 15de-eeuwse 

fresco’s te bezichtigen. Men kan er ook een bezoek brengen aan het 

archeologisch museum waar de 5300 jaar oude ijsman Ötzi te bekijken 

is. Bolzano is ook de uitgelezen stad om te wandelen en te winkelen. 

De Piazza dell’Erbe en de aantrekkelijke Via dei Portici lenen zich daar 

uitstekend toe.

DAG 4
We reizen vandaag naar het grootste en mooiste der Italiaanse meren, 

het Gardameer. We rijden van Sirmione in het zuiden tot Riva del 

Garda in het noorden. Langs de oevers van het meer genieten we 

volop van de prachtige flora met wijngaarden, ceders, palmbomen, 

citrus- en olijfbomen en een overvloed aan bloemen. Wie wil, kan een 

boottocht maken op het wereldberoemde meer.

DAG 5
Merano is een prachtig kuuroord met mooie promenades langs 

de rivier de Passirio. Het belangrijkste gebouw van de stad is de  

St.-Nikolauskerk. Zeker niet te vergeten is de Laubengasse, de hoofd-

straat van het oude Merano, met zijn typische gevels, de vele moderne 

winkels en terrasjes!

DAG 6
We rijden langs de stad Bolzano en nemen de spectaculair aangelegde 

autoroute door de wijngaarden naar het plateau van Renon-Ritten. Na 

een korte wandeling bereiken we het uitzichtpunt op een uitzonderlijk 

natuurfenomeen: de aardpiramiden, ontstaan uit gletsjers in de ijstijd. 

De spitsen steken nieuwsgierig tot wel 30 meter in de lucht. 

DAG 7
Rustdag. U heeft rustig de tijd om rond te kuieren in onze verblijfplaats 

Auer. Of heeft u wandelbenen? Dan is vandaag de ideale gelegenheid 

om een mooie wandeling rond de Kalterer See te maken…

DAG 8
We vertrekken na het ontbijt. Over de Oostenrijkse en Duitse snelwe-

gen gaat het richting België en de verschillende afstapplaatsen.
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HOTEL MARKUSHOF  
half pension
Gelegen in Ora (Auer). Hotel Markushof heeft een buitenzwembad en een 
restaurant met terras. Overal is er gratis WiFi. De eenvoudig ingerichte kamers 
hebben een houten vloer en balkon. Ze beschikken over een eigen badkamer. Er 
wordt dagelijks een ontbijtbuffet geserveerd. Het restaurant is gespecialiseerd in 
regionale en Italiaanse gerechten. 

8 DAGEN   ZUID-TIROL

AFREIS: 22 JULI 2018
Prijs per persoon:  € 675,-
Toeslag single: € 115,-


