
 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 05.30 05.30 05.30 04.45 05.00 06.00 06.30

DAG 1
Vertrek ’s morgens via Luxemburg over Straatsburg en Basel richting 

Luzern. Langs de oevers van het Vierwoudstedenmeer en via de Got-

thardtunnel rijden we naar Bellinzona, Lugano en Chiasso. We verlaten 

de autobaan en bereiken na de Italiaanse grens het Comomeer en 

Cadenabbia voor kamerverdeling, avondmaal en overanchting.

DAG 2
We maken een daguitstap naar Milaan, de industriële en commerciële 

slagader van Italië. De stad werd onder meer wereldberoemd door 

zijn Opera, de ‘Scala van Milaan’. We bezoeken eveneens de Dom, de 

3e grootste kerk ter wereld.

DAG 3
Vandaag verkennen we Tremezzo en omgeving. Het gebied rond Tre-

mezzo is wellicht het mooiste van het Comomeer.  Volledig vrijblijvend 

plannen we ook een bezoek aan de Villa Carlotta, één van de bekend-

ste villa’s van het Comomeer. In de namiddag wandelen we door de 

smalle straatjes van het oude stadje Bellagio, de ‘parel aan het Como-

meer’. Per boot bezoeken we nog het mondaine Menaggio.

DAG 4
Na het ontbijt verlaten we ons hotel. De bus voert ons langs de oe-

vers van het meer van Menaggio en neemt ons mee over een panora-

mische bergroute met prachtige uitzichten over het Comomeer.  We 

bezoeken Porlezza, het noordelijke punt van het meer van Lugano. 

Langs de oevers van het meer naar de Zwitserse grens en Lugano 

met zijn promenade en de kerken San Lorenzo en Santa Maria delle 

Angeli. In de namiddag bezoeken we Como met zijn gezellige Italiaanse 

drukte en zijn prachtige Duomo. Nadien gaat het richting Lago Mag-

giore en onze verblijfplaats Baveno voor kamerverdeling, avondmaal 

en overnachting.

DAG 5
Na het ontbijt tot Pallanza met de prachtige Botanische Tuin van de Vil-

la Taranto. Nadien rijden we terug over Baveno tot het vlakbij gelegen 

Stresa. In de namiddag kan u per boot naar de Borromeïsche Eilanden.

DAG 6
Onze dag start met een bezoek aan het stadje Mergozzo aan het 

Lago di Mergozzo. Hier waant u zich allicht in de middeleeuwen. In 

de namiddag rijden we door naar Orta San Giulio met zijn mooie he-

renhuizen. Vervolgens gaat het naar de Sacro Monte met zijn bekende 

fresco’s. We bieden de mogelijkheid om de boot te nemen naar het 

schilderachtige eilandje San Giulio. Natuurlijk mag u ook rondkuieren 

in het gezellige stadje met zijn terrasjes bij de haven. U zal er alvast 

genieten van het prachtige uitzicht.

DAG 7
Een rustdag. Dé ideale gelegenheid om onze verblijfplaats wat beter te 

leren kennen. U kunt dat op eigen houtje doen, maar u kunt ook op 

pad gaan met onze gids.

DAG 8
Na het ontbijt in ons hotel pakken we in en voert de bus ons weer 

naar huis. Via de plaatsjes Cannero Riviera, Brissago en Locarno nemen 

we afscheid van het Lago Maggiore. Over Basel, Straatsburg en Luxem-

burg rijden we verder huiswaarts.
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GRAND HOTEL CADENABBIA
half pension
Gelegen aan de oever van het Comomeer bidet het hotel een panoramisch uitzicht vanop het dakterras. 
De kamers zijn voorzien van airconditioning en er is gratis WiFi. Op het terras geniet u met uitzicht op 
het meer van de regionale specialiteiten van het restaurant. 

HOTEL BEAU RIVAGE BAVENO
half pension
Het hotel ligt bij het Lago Maggiore en biedt een betoverend uitzicht op de Borromeïsche eilanden. De 
kamers hebben een eigen badkamer, airconditioning en televisie. Verder kunt u genieten van een bar, 
een buitenzwembad met bubbelbad, ruime lounges en een charmante binnentuin.

8 DAGEN   NOORD-ITALIAANSE MEREN

AFREIS: 19 AUGUSTUS 2018
Prijs per persoon:  € 845,-
Toeslag single: € 215,-


