Ontdek de
ongerepte Marken
autovakantie

12 dagen v.a.

919,-

Dagelijks vertrek
Pluspunten
eigen vervoer
centrale middenklassehotels
sfeervolle agriturismo’s de Marken
11x ontbijt en 1x diner
diverse culinaire proeverijen
wijnproeverij in Ascoli Piceno
proeverij lokale vissersdrank
assistentie van een lokale
vertegenwoordiger
inclusief 100% CO₂-compensatie
* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
Urbino en Pesaro
Ascoli Piceno en Jesi
grotten van Frasassi
kliffen van Conero
Sferisterio-arena in Macerata
Fermo, Mondavio en Fano
Como, Bologna en Verona
Freiburg im Breisgau en Ulm

Exclusief
• vervoer • entreegelden • eventuele
lokale gidsen • overige maaltijden •
parkeerkosten • fooien • kofferservice

Extra opties
• huurauto vanuit Nederland • upgrade uitstekend middenklassehotel
• vluchten en huurauto op locatie

Culinair en cultureel genieten in het onbekende Italië
De Marken heeft alles voor een perfecte Italiaanse vakantie: schilderachtige
stadjes, genoeglijke dorpjes en ongerepte natuur met glooiende heuvels,
woeste bergen, maar ook een kustlijn met schitterende stranden en imposante
kliffen. Ingeklemd tussen de Apennijnen en de Adriatische Zee is de Marken
nog een onontdekt, puur paradijs waar culinair genieten hand in hand gaat
met betoverende culturele highlights. Hier ervaart u nog rust en authentieke
schoonheid.
Vanuit twee landelijke agriturismo’s trekt u er op uit om deze ongerepte streek
te ontdekken. U toert langs de wijn- en olijfboomgaarden, graanvelden en
bossen naar prachtige middeleeuwse stadjes en dorpjes. U bewondert de
geboortestad van de renaissancegrootmeester Rafaël, Urbino, en de muziekstad
Pesaro. U dwaalt door de nauwe steegjes van Jesi en Ascoli Piceno, stad van
de 100 torens, en in Macerata ziet u de beroemde Sferisterio. In Fano en
Fermo ontdekt u het Romeinse verleden en in Mondavio geniet u vanaf het
indrukwekkende Rocca Roveresca van het uitzicht.
Ook de natuur laat zich niet onbetuigd! U bewondert de grotten van Frasassi en
in het nationale park Conero geniet u van de witte stranden en de imposante
kliffen. Cultuur en natuur worden afgewisseld met verschillende gastronomische
proeverijen. Maar niet alleen in de Marken proeft u van het beste van Italië.
Ook in Como, Bologna en Verona, tijdens de heen- en de terugreis, geniet u van
het goede Italiaanse leven! Deze rondreis is un’esperienza unica, een unieke
belevenis!

De reis in het kort
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5
dag 6
dag 7
dag 8
dag 9
dag 10
dag 11
dag 12

Naar Freiburg im Breisgau in het Zwarte Woud
Via Zwitserland naar Como in Noord-Italië
De rode, de vette, de geleerde – Bologna
Via Fano en Mondavio naar de Marken
Grotten van Frasassi en Jesi
Muziekstad Pesaro en kunststad Urbino
Macerata en de kliffen van Conero
Middeleeuws Ascoli Piceno en een wijnproeverij
Fermo en het strand
Naar Verona in Noord-Italië
Verona – Ulm in Zuid-Duitsland
Ulm – Nederland

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123
Prijs per persoon bij verblijf in 2-persoonskamers. Exclusief
SGR-bijdrage, Calamiteitenfonds en reserveringskosten.
Kijk voor uitgebreide reisinformatie, actuele prijsinformatie en de algemene voorwaarden
op onze website of bel 050 - 3 663 232.

U zit goed bij SRC:

alles voor u geregeld

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

